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Bij het verschijnen van de vorige voortgangsrapportage zaten we op het strand, nu is de 
periode van Teamsen en korte dagen weer actueel. Toch laten we ons als COB niet in een 
somber hoekje duwen: wij blijven gaan! Zo werd binnen een week het COB-congres van 
25 november jl. getransformeerd in een online event en zijn we in het afgelopen halfjaar 
van start gegaan met nieuwemedewerkerslunches waar we laten zien wat het betekent 
om een ‘echte’ COB’er te zijn. En die lunches blijven er komen, want het COB blijft groeien. 
We verwachten op 1 januari 2022 over de honderd participanten te zijn en we zien dat 
aandachtsgebieden die lang sluimerden (zoals ordening en waarde) door een impulsproject 
als de ontwerpstudie Stad X Ruimte weer helemaal actief worden.

Kennisarena
De Kennisarena kabels en leidingen kende dit najaar de lancering van haar eerste drie 
deliverables. Reden voor een feestje natuurlijk, wat leidde tot een levendige kennisdag op 
het KNVB-terrein in Zeist. In samenwerking met de stichting Mijn Aansluiting, het GPKL, de 
Citydeal Openbare Ruimte en met ondersteuning vanuit het Fonds Fysieke Leefomgeving 
is een bonte verzameling van projecten langzaam aan het groeien naar een consistent 
programma. 

Platforms
De zeven bestaande platforms van het COB lopen zoals altijd als een ruggegraat door 
alle activiteiten heen. De veilige ontmoetingsplaats onder leiding van een expert uit 
het netwerk blijft een belangrijke basis voor inhoudelijke gesprekken. We zien dat er 
steeds meer varianten ontstaan. Zo faciliteren we nu niet meer alleen het platform 
Niet-rijkstunnels (vanaf 1 januari 2022 omgedoopt tot platform en directeurenoverleg 
Tunnelbeheerders wegtunnels), maar organiseren we ook een platform voor de zogeheten 
koplopergemeenten: gemeenten die voorop willen lopen in de toepassing van innovatieve 
technieken voor het inrichten van de ondergrondse stedelijke ruimte.

Tunnelprogramma krijgt een wetenschappelijke basis
Tot onze grote vreugde is het onderzoeksprogramma Future proof tunnels geaccepteerd 
door de TKI Deltatechnologie. Dat betekent dat we, met steun van onze meer dan zestig 
samenwerkingspartners/-participanten, de komende vijf tot acht jaar kunnen inzetten op 
PhD’s en fundamentele onderzoeksprojecten binnen elf werkpakketten. We zijn ook trots 
op het feit dat we in 2022 van start gaan met een nieuwe tweejarige PDEng-track voor 
tunnels. Meer hierover leest u verderop in deze rapportage.

Dit mooie vak
De PDEng-track Tunnels is maar één onderdeel van de groeiende aandacht die het COB 
geeft aan het stimuleren van jonge mensen om dit mooie vakgebied te kiezen en zichzelf 
te ontwikkelen. De Schreudersstudieprijs had dit jaar liefst 25 kandidaten waaruit zes 
genomineerden in twee categorieën zijn geselecteerd. Er is gekozen om in de categorie 
Ruimtelijke kwaliteit twee hoofdprijzen toe te kennen én een eervolle vermelding. Ook 
heeft het COB meegewerkt aan een tentoonstelling in Arcam, het architectuurcentrum 
van  Amsterdam, over ondergronds ruimtegebruik en zijn we aan het nadenken over meer 
manieren om ons netwerk te ondersteunen bij het 'promoten' van het vakgebied. Daarover 
meer op de bijeenkomst van de programmaraad op 2 februari 2022. 

... en dóór!
www.cob.nl
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COB-bureau
We zijn blij dat het, na lang zoeken, gelukt is om twee nieuwe medewerkers aan het COB-
team toe te voegen, waarmee het totale kantoor/communicatieteam op 7,1 fte komt. Naast 
dat positieve nieuws is er ook iets jammerlijks. De TU Delft heeft een andere functie voor 
ons gebouw bedacht, waardoor we naar de overkant moeten verhuizen, met minder ruimte 
en gedurende het eerste jaar een huisvesting op de eerste verdieping. Maar het is even niet 
anders. Mogelijk komen we u vaker om hulp vragen bij het faciliteren van grotere events.

Leeswijzer
Voor de vierde keer ontvangt u, als actieve COB’er, participant of financier, met dit 
document 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. Voor de volledigheid hebben we ook een algemene introductie op het 
COB en een globaal overzicht van alle platforms, projecten en programma's opgenomen. 

In de pdf-versie van deze uitgave (die u altijd kunt vinden via www.cob.nl/
voortgangsrapportage) kunt ervoor kiezen om direct naar de 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.

Per platform en project is de informatie verdeeld over verschillende niveaus. U kunt 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 link ziet u direct onder de titel. 

Te veel, te weinig, precies genoeg?
We horen graag van u of deze vorm van rapporteren een goed idee is. We kunnen ons 
bijvoorbeeld 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 deze aanpak. Laat 
u me weten wat u vindt?

Voor dit moment wens ik u veel lees- en kijkplezier. Ik hoop u snel te zien in het nieuwe jaar!

Karin de Haas
Directeur COB

https://www.cob.nl/voortgangsrapportage
https://www.cob.nl/voortgangsrapportage
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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.

Zo werkt het COB
www.cob.nl/over-het-cob

Bestuur

Paul Carstens (ProRail)
• Voorzitter

René de Boer (Dura Vermeer)
• Penningmeester

Marten Klein (gemeente Amsterdam)

Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat)

Anton van der Sanden (RHDHV)

Roel Scholten (Vialis)

Aanspreekpunten 

Manon Bouwer
• o.a. Kennisarana kabels en 

leidingen

Karin Clement
• o.a. KPT, Beheer en onderhoud, 

Duurzaamheid

Ellen van Eijk
• o.a. Geotechniek, 

tunnelprogramma Civiel, 
internationalisering

Allart Hoekstra
• o.a. webdevelopment 

John van de Lest
• o.a. ICT, livestreaming, 

videoproducties

Ernst-Jan Luik
• Financiële administratie

Marije Nieuwenhuizen
• o.a. Hoofd communicatie, 

redactie en vormgeving

Cindy Peek
• o.a. Tunnels en veiligheid, 

Ordening en waarde

Linda Penders
• o.a. webredactie, sociale media

Caro Rietman
• o.a. tunnelprogramma 

Digitalisering, 
bureaumanagement

Coördinatie

Karin de Haas
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• Manager tunnelprogramma

Edith Boonsma
• Programmamanager Kennisarena 

kabels en leidingen 

Brenda Berkhout (TEC)
• Coördinator tunnelprogramma 

Civiel

Jenny Daverveld (Covalent)
• Coördinator tunnelprogramma 

Digitalisering

Robbert Guis (Guis Architectenwerk)
• Coördinator Ordening en waarde

Ben van den Horn (Arcadis)
• Coördinator KPT

Hans Janssens (DON Bureau)
• Coördinator Beheer en onderhoud 
• Faciliterend voorzitter platform 

Tunnelbeheerders wegtunnels

Gioffry Maduro (Rijkswaterstaat)
• Coördinator Duurzaamheid

Arjan Tromp (Infra Kompas)
• Coördinator Tunnels en veiligheid

Jos Wessels (CROW)
• Coördinator Geotechniek

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

Platform
Een platform is een veilige omgeving waarin 
partijen inhoudelijk over hun vakgebied 
discussiëren en kennis uitwisselen. 
Vanuit het platform kunnen nieuwe 
projecten worden gestart, met nieuwe 
(kennis)producten tot gevolg, maar het 
resultaat hoeft niet 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 andere opgaven 
worden gezien. Daarom werkt het COB 
ook met overkoepelende programma’s, 
waarin vraagstukken in samenhang worden 
onderzocht.

Platform

Visies
Vaardigheden
Instrumenten
Feitenkennis

Project

Praktijk

ONDERZOEK UITVOEREN

TOETSENVRAGEN

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:

• Platform en directeurenoverleg 
Tunnelbeheerders wegtunnels

• Kennisplatform Tunnelveiligheid

• KIVI TTOW

• PAOTM

• Pipeliner

• Stiching A.M. Schreuders

Op de volgende pagina's staat 
een overzicht van alle platforms, 
projecten en programma's
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Het schema hieronder (verdeeld over twee pagina's) visualiseert 
de samenhang tussen de platforms en projecten.

Zo werkt het COB
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Online is een interactieve versie te vinden; achter elk item schuilt dan een 
korte video waarin een werkgroeplid of coördinator het onderwerp toelicht. 

www.cob.nl/overzichtsplaat.

https://www.cob.nl/overzichtsplaat
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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 van het COB is een mix van digitale middelen en live/fysieke/tastbare 
producten en activiteiten. In het tweede halfjaar van 2021 moest weer regelmatig 
geschakeld worden tussen het een en het ander. Gelukkig is het team daar inmiddels 
zeer bedreven in geworden. Zowel livestreams als filmopnames kunnen snel en zonder 
technische hulp van buiten op professionele wijze worden verzorgd.

Nieuw in het afgelopen halfjaar:

• Kennisarenadag 
Een driedubbele fysieke samenkomst vond plaats op 27 september 2021 op de KNVB- 
campus in Zeist. Vanaf 12 uur vergaderde het algemeen bestuur van Mijn Aansluiting en 
hield het GPKL een platformoverleg. Daarna volgde een gezamenlijk programma met het 
COB-platform Kabels en leidingen en drie ronden subsessies. Ruim honderd deelnemers 
maakte er een complete Kennisarenadag van.

• COBosuitje
In 2020 bestond het COB 25 jaar, maar dat kon vanwege coronamaatregelen niet goed 
gevierd worden. Op 30 september 2021 vond er alsnog een feestje plaats. Een groep van 
zo'n vijftig  betrokken COB'ers was uitgenodigd voor een expeditie in het bos. Van kruiden 
zoeken tot keukens bouwen, en uiteindelijk rond het kampvuur met eten en muziek. Een 
zeer geslaagde dag!

• Verbreding en vernieuwing kennisbank
Eind november is de vernieuwde kennisbank online gegaan. De inhoud is grotendeels 
gelijk gebleven, maar opgeruimd, bijgeschaafd en aangevuld. Naar aanleiding van de 
komst van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het platform Geotechniek, zijn 
vooral veel kennisitems over geotechniek toegevoegd. Bovendien zijn de vormgeving en 
zoekfunctionaliteiten flink verbeterd.

• Nieuwemedewerkerslunches
Eind juli is het COB begonnen met het organiseren van lunches voor mensen uit 
het netwerk die als projectleider, secretaris of coördinator aan de slag gaan voor 
het COB. Dit initiatief is opgezet omdat het voor deze 'nieuwe medewerkers' vaak 
lastig blijkt om het COB te begrijpen, waardoor er misverstanden over taken, rollen 
en verantwoordelijkheden kunnen ontstaan. Daarnaast zijn de lunches een mooie 
manier om de betrokkenheid te vergroten; de informele sfeer, kleine groep en mix aan 
vakgebieden maken dat gemakkelijk contact gelegd wordt.

De communicatie en het delen van kennis omvat verder een aantal vaste activiteiten en 
middelen: 

• COB-congres (eenmaal per jaar), 200-350 deelnemers
Zo'n beetje was alles was gereed voor een 'ouderwets' COB-congres in de Woonindustrie 
in Nieuwegein, maar op het laatste moment kon dat niet doorgaan. De meeste 
onderdelen werden vertaald naar digitale sessies: de platformbijeenkomsten werden 
verzorgd vanuit studio's in Delft en Ede, en de uitreiking van de Schreudersstudieprijs 

Communicatie en 
kennis delen

www.cob.nl

https://www.cob.nl
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vond hybride plaats met een klein publiek bij het COB. De onderdelen waar een digitale 
vorm geen recht aan zou doen, zijn doorgeschoven naar 2022, zoals de presentatie van 
het derde boek over het kennistraject van de Gaasperdammertunnel (2 februari 2022) en 
optredens van de COBand (20 juni 2022).

• Programmaraad (eenmaal per jaar), vertegenwoordigers van alle participanten
Het COB is van mening dat het voor de programmaraad essentieel is om fysiek bij elkaar 
te komen. Belangrijkste doel is tenslotte dat de leden (de COB-participanten) elkaar leren 
kennen. Daarvoor is een ongedwongen sfeer met gelegenheid voor een-op-eengesprekken 
nodig. Om deze reden is er ook in 2021 geen programmaraadbijeenkomst georganiseerd.

• De Onderbouwing (magazine) en de Verdieping (digitaal), 3 keer per jaar
In november is de derde en laatste Onderbouwing van 2021 verschenen, met alle 
artikelen online in de Verdieping. Zo’n 2100 mensen ontvangen het fysieke magazine. 
De Verdieping wordt onder meer ‘verspreid’ via de digitale nieuwsbrief en LinkedIn. De 
artikelen in de Verdieping van november zijn inmiddels (11 december 2021) door ca. 
640 mensen gelezen. Zij brachten gemiddeld bijna 3 minuten door op een pagina. De 
pagina’s van alle Verdiepingen (ook voorgaande jaren) hebben in totaal dit jaar al 20.880 
bezoekers getrokken; dat is 25% 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:

 » Van 1 januari t/m 11 december 2021 kende de website 82.842 gebruikers. Zij bekeken bijna 
200.000 pagina’s. Het merendeel van de mensen komt via Google (61%) of via de nieuwsbrief 
(28%). Bezoekers blijven gemiddeld 2:09 minuten op een pagina.

 » De nieuwsbrief gaat naar meer dan 6000 adressen. Ongeveer een derde van de ontvangers (25-
40%) opent de nieuwsbrief. Het ‘klikpercentage’ (op hoeveel hyperlinks wordt er geklikt) varieert 
tussen de 3% en 5%, met enkele uitschieters naar 8%.

• Kennisbank
Van 1 januari t/m 15 november 2021 hebben zo'n 9.000 mensen een bezoek gebracht 
aan de kennisbank (oude stijl). Zij bekeken in totaal bijna 30.000 pagina’s. Er werd zo’n 
6.300 keer een document gedownload.

• Groeiboeken
 » Energiereductie – ca. 470 bezoekers, ca. 950 paginaweergaven, ca. 3:40 minuten per pagina

 » Doordacht renoveren – ca. 330 bezoekers, ca. 600 paginaweergaven, ca. 2:20 minuten per pagina

 » Cybersecurity NL – ca. 1.400 bezoekers, ca. 1.950 paginaweergaven, ca. 4:00 minuten per pagina

 » Cybersecurity EN – ca. 375 bezoekers, ca. 450 paginaweergaven, ca. 3:55 minuten per pagina 

 » Digitaal aantonen – ca. 300 bezoekers, ca. 430 paginaweergaven, ca. 3:30 minuten per pagina

 » Fabels en feiten – ca. 1.075 bezoekers, ca. 1.900 paginaweergaven, ca. 4:10 minuten per pagina

• LinkedIn
 » De pagina heeft op dit moment 2.865 volgers. Per week komen er ca. 5 tot 10 volgers bij. In totaal 

zijn er in 2021 vooralsnog 476 volgers bij gekomen.

 » In 2021 zijn er tot nu toe 180 berichten geplaatst. Gemiddeld wordt een bericht op zo’n 1.550 
‘timelines’ weergegeven (iemands overzicht met berichten). Meestal staat er een link in het bericht 
voor meer informatie; hier wordt gemiddeld door 58 mensen op geklikt. Het interactiepercentage 
ligt rond de 4%, wat wil zeggen dat voor zo’n 4% van de weergaven iemand het bericht deelt, het 
bericht liket, een reactie geeft of nieuwe volger wordt.
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In het platform worden vraagstukken op het gebied van tunnels en 
veiligheid geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. Het doel 
is kennis delen, kennis ontwikkelen en het netwerk levend houden.

COB-coördinator: Arjan Tromp, i.s.m. Tom van Tintelen

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! In plaats van vier, zijn er vijf bijeenkomsten georganiseerd. Deze waren allemaal 
hybride, met de presentaties online en zo mogelijk interactie live in de zaal.

 Bijna

 Nee

Platform Tunnels en 
veiligheid

www.cob.nl/platformtv

V100

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst op 23 september 2021 (30 deelnemers fysiek, 30 online) samen 
met platform Beheer en onderhoud over logistiek bij renovatie en onderhoud bij 
Lijm & Cultuur in Delft met bijdragen van Amsterdam Metro en Tram en DSM.

1

Bijeenkomst op 14 oktober 2021 (30 deelnemers fysiek, 30 online) samen 
met platforms Duurzaamheid en Beheer en onderhoud over duurzame 
tunnels: kansen in het transitieprogramma ‘kunstwerken’ van Rijkswaterstaat 
voor circulariteit in het civieltechnisch deel van tunnels.

1

Bijeenkomst op 25 november 2021 (150 deelnemers online) samen met 
platform Beheer en onderhoud over programmatisch werken met bijdragen 
van Amsterdam Wegtunnel Aanpak (AWA), Project Tunnelrenovatie Zuid-
Holland (PTZ) en Heinenoordtunnel.

1

OPMERKINGEN
 De bijeenkomst op 23 september over 
logistiek bij tunnelrenovaties eindigde 
in een twee uur durende interessante 
gedachtewisseling onder het genot 
van een hapje en drankje.
(Foto: COB)

https://www.cob.nl/platformtv


Pagina 13 van 100

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 ontwikke-
len en het netwerk levend houden.

COB-coördinator: Hans Janssens

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! Meer bijeenkomsten georganiseerd dan gepland.

 Bijna

 Nee

Platform Beheer en 
onderhoud

www.cob.nl/platformbo

T400

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst 23 september 2021: Logistiek bij renovatie en onderhoud
i.s.m. platform Tunnels en veiligheid

1

Bijeenkomst 14 oktober 2021: Transitiepad kunstwerken
i.s.m. platforms Duurzaamheid en Tunnels en veiligheid

1

Bijeenkomst 25 november 2021: Leren programmeren
i.s.m. platform Tunnels en veiligheid

1

OPMERKINGEN
De leden vonden het zeer waardevol dat de 
bijeenkomsten steeds doorgang hebben 
kunnen vinden en dat, zodra het kon, zij 
elkaar live konden ontmoeten. De opkomst 
en betrokkenheid waren bij alle online 
en offline bijeenkomsten erg groot. Ten 
aanzien van duurzaamheid en logistiek zien 
de leden graag een vervolg. Het onderwerp 
digitalisering vormt een rode draad en 
vervolg hierop is eveneens zeer gewenst.
(Foto: COB)

https://www.cob.nl/platformbo
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Het Handboek Tunnelbouw is een vast onderdeel van de kennis-
functie van het COB. Dit naslagwerk bevat vele best practices 
(opgesteld in samenwerking met marktpartijen) voor rijksweg-, 
spoor- en niet-rijkswegtunnels. Het handboek is gemaakt door en 
voor de participanten van het COB en wordt door een permanente 
COB-commissie beheerd. Gebruikers kunnen input leveren aan deze 
commissie via de website.

COB-coördinator: Allart Hoekstra
Voorzitter beheercommissie: Jan van Dalen (DaeD Ingenieurs)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Oplevering versie 2021 Uitgesteld tot 2022

2 Technisch onderhoud en updates gedurende 2021 December 2021

3 Opleveren PvA aanvullingen en aanpassingen versie 2022 December 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het opleveren van een nieuwe versie heeft uiteindelijk niet in 2021 plaatsgevonden 
en zal nu plaatsvinden in 2022. Belangrijkste reden is dat de gewenste inhoudelijke 
wijzigingen dit jaar minimaal waren en bovendien een deel van de info uit recente 
projecten nog niet beschikbaar was. Het budget hiervoor is dit jaar dan ook slechts 
beperkt aangesproken. Vóór 31-12-2021 wordt een plan voor de versie 2022 
gepresenteerd, mede naar aanleiding van de redactievergadering van 3-12-21. Daar 
komt tevens een nieuwe planning bij.

 Nee

Handboek Tunnelbouw
www.handboektunnelbouw.nl

T206

https://www.handboektunnelbouw.nl


Het online handboek met links de inhoudsopgave. (Beeld: www.handboektunnelbouw.nl)

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Redactieoverleg:
• Vaststellen of er behoefte is aan de opzet van een afwegingsmodel voor de keuze van type tunnel en 

daar een projectplan voor maken. 
• Vaststellen strategie om geleerde lessen bij lopende projecten op te nemen:

 » Boortunnel Rotterdamsebaan
 » Boortunneltracé Rijnlandroute
 » Blankenburgtunnel

3

Benodigde aanpassingen doorvoeren vanwege commentaar op het forum. 1

Benodigde aanpassingen doorvoeren n.a.v. de 'scan' tijdens de migratie. Er zijn wat schoonheidsfouten 
naar boven gekomen die in versie 2021 zullen worden hersteld.

1

OPMERKINGEN
De statistieken van het Handboek tunnelbouw van 1 juli t/m 29 november 2021:

• 3487 unieke gebruikers

• 6686 sessies

• 12042 paginaweergaven

• 1 minuut en 55 seconden gemiddelde sessieduur

https://www.handboektunnelbouw.nl
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Over cybersecurity is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar 
vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegin-
gen te maken. De COB-werkgroep Cybersecurity heeft als doel het 
bewustzijn inzake cybersecurity te verhogen en praktijklessen en 
-ervaring te delen met de sector.

COB-coördinator: Arjan Tromp
Projectleider: Jasper Kimstra (Kimpro)
Secretaris: Johannes Braams (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Bedrijfscontinuïteit en herstel. Dit wordt een nieuw 
hoofdstuk in het groeiboek Cybersecurity.

December 2021

2 Cybersecurity en tunnelveiligheid, het meetbaar maken 
van de cybersecurity als onderdeel van de tunnelveiligheid. 
Dit wordt een nieuw hoofdstuk in het groeiboek 
Cybersecurity

December 2021

3 Onderhoud (patching en servicing). Dit wordt een 
aanvulling op het hoofdstuk Assetmanagement in het 
groeiboek Cybersecurity

December 2021

4 Renovatie en cybersecurity. Dit wordt een aanvulling 
op het hoofdstuk Assetmanagement in het groeiboek 
Cybersecurity

December 2021

5 Bijwerken groeiboek Cybersecurity, uitgave versie 4, 
Engelse vertaling

Deels uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Alle deelproducten zijn af en ten tijde van het schrijven van deze rapportage wordt 
de laatste hand gelegd aan de nieuwe uitgave van het groeiboek.

 Bijna De Engelse vertaling zal gereedkomen in januari 2022.

 Nee

Cybersecurity
www.cob.nl/cybersecurity

V163

https://www.cob.nl/cybersecurity


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

De werkgroep Cybersecurity heeft afgelopen halfjaar vier keer plenair overlegd over de voortgang, 
waarbij per deelproject (en dus per deliverable) de inhoud en de stand van zaken is doorgesproken. Het  
online overleggen zorgt ervoor dat de teamleden minder makkelijk 'vrijuit in de breedte' met elkaar de 
discussies kunnen voeren en de creativiteit maar moeilijk op gang komt. Deze creativiteit is wel nodig 
om het beste in de deliverables te brengen en de betekenis en het effect van ontwikkelingen met elkaar 
te bespreken. 

Voor 2022 gaat de werkgroep door met een verschuiving van de focus van ‘ontwikkelen’ naar 
‘implementeren’.

Alle deliverables

OPMERKINGEN
De belangstelling vanuit het buitenland voor het groeiboek is aanzienlijk: gemiddeld één bezoeker per dag die het 
groeiboek in het Engels opent. Dit bevestigt het beeld van de waarde van de Engelse vertaling van het groeiboek.

Een hybride vergadering van de werkgroep met in de zaal van links naar rechts: Jasper Kimstra,Robbert Ross, Ronald van der Poel, 
Erik Vinke, Jack Blok en Johannes Braams. (Foto: COB)



Pagina 18 van 100

Het COB faciliteert een Information Sharing and Analysis Centre (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. De niet-ver-
trouwelijke informatie wordt gecommuniceerd naar de COB-werkgroep 
Cybersecurity en daaropvolgend naar het COB-netwerk.

COB-coördinator: Arjan Tromp
Voorzitter: Tom van Tintelen (DON Bureau)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Bijeenkomsten vinden 8 à 9 keer per jaar plaats, verdeeld 
over het voor- en najaar, momenteel digitaal. De laatste 
bijeenkomst wordt in samenspraak met de werkgroep 
Cybersecurity op een fysieke locatie georganiseerd.

Verslaglegging en agenda 
een week voorafgaand aan 
iedere bijeenkomst.

2 Nadere contacten leggen met NCSC en andere ISAC’s. Doorlopend

3 Uitbreiding van het aantal vertegenwoordigde tunnels Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het ontbreken van een vitaal-verklaring van tunnels bemoeilijkt verdere ontwikkeling

 Nee

ISAC Tunnels
www.cob.nl/cybersecurity

V161-1

https://www.cob.nl/cybersecurity


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Het COB heeft zorggedragen voor het voorbereiden van de bijeenkomsten, het leveren van een 
voorzitter en de verslaglegging van vijf bijeenkomsten: 14 september, 19 oktober, 16 november en 
14 december 2022. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt de planning gemaakt voor voorjaar 2022.

1

Er is uitgebreid contact geweest met het NCSC en het ministerie van IenW over de vitaal-verklaring van 
een aantal tunnels, waarmee ISAC Tunnels ook direct toegang zou krijgen tot code-roodinformatie. 
Helaas is, ondanks diverse bemiddelingspogingen, de vitaal-verklaring nog niet gegeven.

Een eerste poging om aan te sluiten bij een nieuw initiatief vanuit het NCSC om een overkoepelende 
werkgroep OT-Security te vormen, is mislukt vanwege onbekend bezwaar van een aantal deelnemers. 
Er wordt nu wederom gepoogd de banden met individuele ISAC’s op OT-gebied aan te halen. Ook lopen 
er pogingen om banden aan te knopen met een nieuw op te richten ISAC Spoor.

2

Het aantal vertegenwoordigde tunnels in ISAC Tunnels is uitgebreid met alle wegtunnels in Amsterdam 
en de Stadsbaantunnel in Utrecht. Verder zijn de Haagse tunnels ook weer actief betrokken bij ISAC 
Tunnels. Een eerste poging om ook de laatste ontbrekende tunnel, de Maastunnel, te laten aansluiten 
is mislukt.

3

OPMERKINGEN
De deelnemers aan ISAC-Tunnels willen graag in 2022 in dezelfde vorm doorgaan met ISAC Tunnels. Daarnaast is de 
hoop uitgesproken dat de vitaal-verklaring niet lang meer op zich laat wachten.
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In samenwerking met het COB hebben Rijkswaterstaat en IXAS les-
sen en ervaringen vastgelegd die zij hebben opgedaan bij de aanleg 
van de Gaasperdammertunnel, een landtunnel tussen de spoorlijn 
Amsterdam-Utrecht en de rivier de Gaasp in een drukbevolkt gebied: 
Amsterdam Zuidoost.

COB-coördinator: Karin de Haas
Voorzitter: Marcel Hertogh (TU Delft/Triple Bridge)
Secretaris: Hanneke Blok (hbl communicatie)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Schrijven laatste teksten en verwerken commentaar Zomer 2021

2 Eindredactie op input Najaar 2021

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

Najaar 2021

4 Evaluatie met kernteam over boek 1, 2 en 3 (Hans Ruijter, 
Marcel Veenswijk, Helen Miley, Frans de Kock, Peter 
Schouten, et al.)

Najaar 2021

5 Opleveren boek 3, in combinatie met 'kennisdag' Uitgesteld naar 2 februari 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Het boek is, zelfs met toevoeging van extra interviews, volgens planning opgeleverd en 
ligt gedrukt klaar in het COB-magazijn.

 Bijna De feestelijke uitreiking en presentatie ervan door Marcel Hertogh, Frans de Kock en 
Pieter Teeuw is uitgesteld naar 2 februari 2022, omdat een fysieke plenaire presentatie 
op het COB-congres niet mogelijk was. 

 Nee

Evaluatie Gaasperdammer-
tunnel, deel 3

www.cob.nl/gaasperdammertunnel

R500-3

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Het schrijven van de intro, de conclusies en het hoofdstuk over de geleerde 
lessen alsmede eindredactie, opmaak en drukken van het boek.

Alle deliverables.

https://www.cob.nl/gaasperdammertunnel
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Evaluatie Kiltunnel
www.cob.nl/kiltunnel

R550

De eerste fase van de renovatie van de Kiltunnel zal als bouwteam 
worden uitgevoerd. Deze aanpak stelt speciale eisen aan zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer. Het COB is gevraagd om al tijdens 
het bouwteamjaar de lessen vast te leggen en te delen, en met 
het bouwteam te reflecteren om bij te dragen aan een succesvolle 
afronding van deze fase.

COB-coördinator: Hans Janssens
Voorzitter: Marcel Veenswijk (VU Amsterdam)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Publicatie  gereed voor opmaak Zomer 2021

2 Publicatie opgeleverd en kennis gedeeld op COB-
bijeenkomst

Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Eind zomer 2021 was de publicatie inhoudelijk gereed.

 Bijna De ontwikkelingen binnen het project in 2021 vragen erom dat ook deze periode 
wordt meegenomen in de evaluatie. In overleg met de Kiltunnel is daarom besloten de 
publicatie met het afgelopen jaar uit te breiden. Publicatie wordt nu verwacht in 2022.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Gesprekken met betrokkenen over publicatie. 2

https://www.cob.nl/kiltunnel
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Om een verbinding te maken tussen de expertise rondom tunnels 
en de ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement, wordt 
gewerkt aan een ontwikkelingsvisie. Deze visie moet uiteindelijk 
leiden tot een richtlijn voor tunnelbeheerorganisaties, en in het 
bijzonder de assetmanager, om de levenscyclus van de tunnel te 
beheersen en ontwikkelingen onderdeel te laten zijn van de asset-
managementactiviteiten en het besluitvormingsproces.

COB-coördinator: Hans Janssens
Projectleider: Mello Lindner (Sweco)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Ontwikkelingsvisie assetmanagement tunnels Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Wegens ziekte van de projectleider loopt dit project vijf maanden achter op schema.

 Nee

Aanpak instandhouding 
tunnels 

www.cob.nl/instandhoudingtunnels

T440

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Analyse van vraagstukken met externe stakeholders 1

Analyseren van ontwikkelingen met betrekking tot de ISO 55000-serie 1

OPMERKINGEN
Het eerste concept van de ontwikkelingsvisie is door de projectleider in november 2021 
gedeeld ter bespreking bij het COB. Een verdere uitwerking van dit concept en de bijstelling 
van het plan van aanpak op basis van interne bespreking zal nog plaatsvinden, inclusief 
het delen van een indicatieve kostenraming voor 2022. Op basis van de eerste versie zal 
een nieuwe versie worden uitgewerkt met een nader op te richten projectgroep. Voor de 
bezetting daarvan zijn eerste gesprekken gevoerd met potentiele projectteamleden.

https://www.cob.nl/instandhoudingtunnels


Enkele illustraties uit het eerste concept van de ontwikkelingsvisie. (Beelden: COB)
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De komende tien jaar staan er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuw-
bouw en renovatie) op de agenda. Het is dan ook belangrijk en kans-
rijk om de krachten te bundelen. Het tunnelprogramma kent één 
hoofddoel en drie subdoelen: het opleveren en instandhouden van 
toekomstbestendige tunnels. Future proof tunnels zijn adaptief, beter 
beheerbaar en kunnen sneller worden gerenoveerd.  We werken aan 
die doelen in een praktijkprogramma met drie ontwikkellijnen en een 
wetenschappelijk programma met elf werkpakketten.

• Acceptatie door TKI Deltatechnologie
In september was er groen licht van de TKI Deltatechnologie op het totale 
tunnelprogramma, inclusief het wetenschappelijke deel. Dit betekent dat er jaarlijks een 
bedrag beschikbaar komt om wetenschappelijk en/of innovatief onderzoek uit te voeren 
binnen de context van dit programma. Door de stuurgroep van de ontwikkellijn Civiel zijn 
de eerste keuzes gemaakt voor PhD-voorstellen. Dit voorstel wordt nu nader uitgewerkt en 
zal begin 2022 met het netwerk worden gedeeld en via de TU’s worden uitgezet. Daarnaast 
is er binnen het gehele programma ruimte voor PDEng’s die een kleinere onderzoeksvraag 
wilen beantwoorden en zichzelf verder in het vak willen bekwamen. Omdat het hier een 
jaarlijks terugkerend en groeiend fonds betreft, verwachten we in 2022 al een tweede 
inzetproject te kunnen formuleren.

• Samenhang tussen renovatie(programma)’s en het tunnelprogramma
In de afgelopen maanden is de samenhang tussen de activiteiten in het 
tunnelprogramma en die van grote programma’s zoals van Rijkswaterstaat en ProRail 
verder gedetailleerd. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden met alle individuele 
tunnelbeheerorganisaties om de borging van kennis in de praktijk (en vice versa) nog 
sterker te maken. Dat alles heeft geresulteerd in een set afspraken per tunnelbeheerder 
en een website (www.cob.nl/wiewerktwaar).

• Leren programmeren
Als onderdeel van bovenstaande set afspraken was er een uitgebreide workshop tijdens 
de bijeenkomst van de platforms Tunnels en veiligheid, en Beheer en onderhoud op 
25 november jl. Hiervoor werd samengewerkt met de programmacoördinator van 
het tunnelprogramma, de coördinerend directeur Tunnels vanuit de regio WNZ, het 
PTZ-programma, het V&R-programma, de TBO Amsterdam, het programma Aanpak 
Wegtunnels Amsterdam (AWA) en het team van de Heinenoordtunnel. Meer dan 160 
deelnemers deden actief mee in acht parallelle rondes om puzzels rondom de renovatie-
opgave gezamenlijk op te lossen. De output van deze ochtend zal benut worden binnen 
PTZ en WNZ, maar krijgt ook een vervolg binnen het COB.

• CEDR
In het najaar is een verkennende enquête rondgestuurd binnen het Europese netwerk 
van Conference of European directors of roads (CEDR). Doelstelling van deze verkenning 
is om gerichter te kunnen samenwerken met specifieke landen c.q. tunneleigenaren 
rondom specifieke kennisvragen. Op basis van de enquête zijn er vervolggesprekken 
met Duitsland, Engeland, Denemarken en Noorwegen. Vanzelfsprekend voeren we deze 
activiteiten uit met onze huidige partner Vlaanderen.

Tunnelprogramma
www.cob.nl/tunnelprogramma

https://www.cob.nl/wiewerktwaar
https://www.cob.nl/tunnelprogramma


Future proof tunnels

Het onderzoeksvoorstel Future proof tunnels richt zich op de 
fundamentele, wetenschappelijke vragen achter de praktische 
opgaven voor de tunnelsector. Het werk in deze onderzoeksprojecten 
sluit aan op de meer praktische projecten in het tunnelprogramma. 

Ontwikkelingen in sensortechnologieën, IoT en data-analyse bieden 
unieke kansen om tunnels ‘intelligent’ te maken, waardoor ze 
realtime updates kunnen geven over hun status en de prestaties van 
componenten en de veiligheid van het systeem. Om deze technieken 
toe te passen, moet de sector meer inzicht krijgen in de mechanismen 
die de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en het veiligheidsniveau van 
tunnels bepalen, en onderzoeken welke technieken geschikt zijn.

www.cob.nl/futureprooftunnels

Tunneloverzicht

Het tunnelprogramma is er niet voor niets: de komende jaren moet de sector hard aan de slag om alle tunnels veilig 
en betrouwbaar te houden. Om inzichtelijk te maken om hoeveel werk het precies gaat, is het tunneloverzicht op 
de website van het COB vernieuwd. De pagina bevat nu meer gedetailleerde informatie over de renovatiestatus 
van tunnels. Zo is te zien dat veel projecten in 2022 starten met de ontwerpfase van hun renovatie. In 2027 is er 
vervolgens een piek in de uitvoering.

www.cob.nl/tunneloverzicht
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Future proof tunnels
www.cob.nl/futureproof

R700W

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk is bijzonder praktisch 
van aard. Voor sommige opgaven is echter ook fundamentele kennis 
nodig. Daarom werkt het COB mee aan het programma Future proof 
tunnels waarin onderzoeksprojecten zijn geformuleerd die zorgen 
voor de wetenschappelijke basis.

COB-coördinator: Karin de Haas
Voorzitter: Wout Broere (TU Delft)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Onderzoeksplan Future proof tunnels een overzicht van 
het wetenschappelijke onderzoek in het tunnelprogramma

Mei 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het onderzoeksplan is gepubliceerd, maar de onderhandelingen over het raamcontract 
met de TU Delft nog niet afgerond.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Onderzoeksplan Future proof tunnels is ingebracht voor TKI -subsidie. De 
subsidie is oktober 2021 toegekend. De parallel lopende aanvraag voor het 
groeifonds DigiTwinNL (Deltares) is in de eerste ronde niet geselecteerd voor 
nadere uitwerking. Daarmee is aanvullende financiering vooralsnog niet 
voorzien.

1

Onderhandelingen met de TU Delft over een raamovereenkomst voor alle 
PhD- en PDEng-projecten binnen Future proof tunnels zijn in september 2021 
gestart.

1

Het PDEng-project van Mark van der Heijden (Rijkswaterstaat) is per 
september 2021 gestart. Mark richt zich op de relatie tussen capaciteit van 
mootvoegen bij afgezonken tunnels en restlevensduur.

1

Een voorstel voor een nieuw PDEng-programma Subsurface engineering and 
construction is ingediend binnen TU Delft (november 2021). Werving voor 
deze 'PDEng Tunnels' via het COB is gestart. Beoogde start van een nieuwe 
groep PDEng-kandidaten is maart 2022.

1

https://www.cob.nl/futureproof
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PDEng: levensduur 
mootvoegen zinktunnels

www.cob.nl/futureproof

R701BI

Uit metingen van Rijkswaterstaat volgt dat een aantal zinktunnels 
grotere en ongelijkmatiger zettingen ondergaan dan aangenomen 
in de ontwerpfase. In dit PDEng-traject wordt onderzoek gedaan 
naar de maximale levensduur van de mootvoegen in de Drecht- en 
Noordtunnel in relatie tot het zettingsgedrag van de tunnels.

Coördinator: Wout Broere (TU Delft)
PDEng'er: Mark van der Heijden (Rijkswaterstaat)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Opstellen startnotitie September 2021

2 Projectplan Januari 2022

3 Literatuurstudie Maart 2022

4 Scriptie/verslaglegging onderzoek N.t.b.

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Minder tijd aan onderzoeksproject kunnen besteden dan gepland (wegens PDEng-
vakken, COB-werkzaamheden en RWS-werkzaamheden).

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Opstellen projectplan 1 en 2

Literatuurstudie 3

Promotie/introductie PDEng-traject in stuurgroep 4

Deelname commissie Deformatie 4

Werkzaamheden als secretaris voor de Werkwijzer monitoring zinktunnels 
voor tunnelbeheerders

4

https://www.cob.nl/futureproof
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Veel zinktunnels kampen met gelijksoortige problemen rond 
voegen en deformatie. Omdat de achterliggende oorzaken van 
deze problemen vaak lastig te definiëren zijn, ontwikkelt het 
COB de Werkwijzer monitoring zinktunnels; een deliverable die 
tunnelbeheerders ondersteunt bij het vaststellen van effectieve 
monitoring.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Secretaris: Carolina Lantinga-Vermeulen (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Conceptversie Werkwijzer monitoring zinktunnels Uitgesteld naar 2022

2 Definitieve Werkwijzer monitoring zinktunnels 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De oplevering in december is niet gelukt, maar de meeste hoofdstukken zijn 
grotendeels gereed; over enkele inhoudelijke punten willen de werkgroepleden nog 
nader overleggen voordat ze definitief worden gemaakt.

 Nee

Werkwijzer monitoring 
zinktunnels

www.cob.nl/werkwijzermonitoring

R700M-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomsten om structuur en inhoud te bespreken. 1

Schrijven aan hoofdstukken 1

OPMERKINGEN
De werkwijzer wordt opgesteld door afgevaardigden uit de COB-commissies die betrokken zijn 
bij de structural health analyses (SHA's). Het doel is ook om de werkwijzer toe te passen bij de 
tunnels waar een SHA plaatsvindt: eenduidige monitoring zorgt ervoor dat data uit verschil-
lende tunnels gecombineerd kan worden en mogelijke oorzaken van bijvoorbeeld deformaties 
inzichtelijk worden. Monitoringsresultaten van een afzonderlijke tunnel zijn waardevol, maar 
de resultaten van meerdere tunnels met elkaar vergeleken leveren meer inzicht op.

https://www.cob.nl/werkwijzermonitoring
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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 
binnen de ontwikkellijn Civiel van het tunnelprogramma.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Wout Broere (TU Delft)
Secretaris: Carolina Vermeulen-Lantinga (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Onderzoeksplan Future proof tunnels met een 
overzicht van het wetenschappelijk onderzoek in het 
tunnelprogramma 2021-2030

Mei 2021

2 Uitwerken deelonderzoeksplannen o.b.v. Future proof 
tunnels t.b.v. invulling TKI-financiering

Oktober 2021

3 Coördinatie civiele tunnelprogramma en SHA’s Doorlopend t/m 2030

4 Rapport MIRT-verkenning oeververbindingen Rotterdam Maart 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Deelname aan TKI Deltatechnologie voor de komende 5-8 jaar.

 Bijna

 Nee

Constructief falen - 
stuurgroep en SHA's

www.cob.nl/sha

R701-2

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Onderzoeksplan Future proof tunnels ingediend voor TKI-subsidie en 
wetenschappelijk onderzoek geïntegreerd in het tunnelprogramma, zie elders 
in deze rapportage.

2 

SHA-trajecten bij Rupeltunnel, Drechttunnel, Heinenoordtunnel en 
Willemsspoortunnel, en elementen van een SHA bij de Hubertustunnel en 
Maasboulevardtunnel Maastricht.

3

Conference paper Future proof tunnels voor WTC-congres 2022 aangepast na 
review.

2

Bezoek en workshop Rupeltunnel in het kader van het SHA-traject. 3

https://www.cob.nl/sha
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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, beheers-
maatregelen, etc.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Brenda Berkhout (TEC)
Secretaris: Ruben van Montfoort (DEME Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Protocol inspectie zink- en sluitvoegen Geïntegreerd in Werkwijzer 
monitoring zinktunnels

2 Restlevensduur omegaprofielen Uitgesteld naar 2022

3 Notulen commissievergadering mei 2021 Juni 2021

4 Notulen commissievergadering begin september 2021 September 2021

5 Notulen commssievergadering begin november 2021 November 2021

6 Notulen commissievergadering december 2021 December 2021

7 Bijdrage SHA Drechttunnel stap 3 en 4 N.t.b.

8 Bijdrage SHA Heinenoordtunnel stap 7 Q3 of Q4 2021

9 Bijdrage SHA Rupeltunnel stap 1 Q3 of Q4 2021

10 Bijdrage SHA Willemsspoortunnel stap 2 November 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Najaar 2021 is er vanuit de Drechtunnel teruggekoppeld hoe de adviezen uit stap 1 
van de SHA zijn gebruikt om het risicoprofiel aan te scherpen en bepaalde onderzoeken 
te definiëren. Rijkswaterstaat heeft besloten bepaalde onderzoeken door te schuiven 
tot kort voor de start van de aanbesteding van de renovatie in 2027. 

Onderzoek naar de restlevensduur van omegaprofielen in vertraagd vanwege de 
beperkte capaciteit van de benodigde deskundigen.

 Nee

Constructief falen - 
commissie Voegen

www.cob.nl/commissievoegen

R701-2A

https://www.cob.nl/commissievoegen


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Commissievergadering september, oktober en december 2021. 1,2,4,5,6

Protocol inspectie zink- en sluitvoegen als onderdeel van de Werkwijzer monitoring zinktunnels 
uitgewerkt tot concept dat eind december ter review ligt.

1

In het kader van de SHA Willemsspoortunnel nut en noodzaak geadviseerde onderzoeken onderbouwd 
en verder besproken met ProRail. Inmiddels lopen er overleggen met de tunnelbeheerder en het 
management van ProRail over financiering van de onderzoeken.

10

Op 12 december 2021 heeft een deel van de commissie een bezoek gebracht aan een zinkvoeg 
van de Heinenoordtunnel, die op dat moment voor een klein deel zichtbaar is gemaakt vanwege de 
onderzoeken die Rijkswaterstaat uitvoert.

8

Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de commissie meekijkt met het renovatieproces van de voegen 
van de Heinenoordtunnel. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie SaveraIII leggen de plannen voor 
aan de commissie die haar reactie daarop geeft. Rijkswaterstaat en SaveraIII  beslissen zelf wat te doen 
met de adviezen. Commissie kijkt ook mee met de mock-ups die worden gebouwd. Afhankelijk van 
het onderwerp wordt het voorstel voorgelegd aan de hele commissie of worden enkele leden uit de 
commissie uitgenodigd en rapporteren zij aan de commissie. In december zal Rijkswaterstaat/SaveraIII 
een presentatie geven aan de commissie over de plannen.

8

In oktober is door een selectie van de commissie een bezoek gebracht aan de Rupeltunnel. De 
bevindingen uit de eerste stap van de SHA zijn aan de Tunnelorganisatie Vlaanderen gepresenteerd en 
er is ter plaatse naar de lekkende voeg gekeken.

9

Door ProRail en Arcadis is het herstelplan voor de beplating van de zinkvoegen van de Hemspoortunnel 
gepresenteerd. Met de commissie zijn de verschillende mogelijkheden bediscussieerd.

5

OPMERKINGEN

De commissie op locatiebezoek. (Foto's: COB)
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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 commissie verzorgt de begeleiding en 
interpretatie van praktijkonderzoek en de veralgemenisering en 
advisering rondom deze opgave.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Hans Mortier (DEME Infra)
Secretaris: Carolina Vermeulen-Lantinga (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Deelname en advies bij SHA Drechttunnel December 2021

2 Deelname en advies bij SHA Heinenoordtunnel December 2021

3 Deelname en advies bij SHA Willemsspoortunnel December 2021

4 Deelname en advies bij SHA Rupeltunnel December 2021

5 Verslagen vergaderingen commissie Deformaties December 2021

6 Visiedocument wetenschap, inclusief monitoringsaanpak 
deformatie 

Geïntegreerd in Werkwijzer 
monitoring zinktunnels

OP SCHEMA?

 Ja! Eindsprint ingezet aangaande item 6, maar doel blijft haalbaar.

 Bijna

 Nee

Constructief falen - 
commissie Deformatie

www.cob.nl/commissiedeformatie

R701-2B

https://www.cob.nl/commissiedeformatie


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Opvolging monitoring met verschillende systemen in Heinenoordtunnel (o.a. glasvezel, tiltsensoren). 2, 6

Als onderdeel van het SHA-proces bij de Rupeltunnel zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de dataverzameling door secretaris SHA.

• Analyse beschikbare gegevens Rupeltunnel. 

• Fysieke inspectie tunnel.

4

Opstellen Werkwijzer monitoring zinktunnels voor tunnelbeheerders als onderdeel van het 
visiedocument wetenschap.

6

Analyse beschikbare gegevens Rupeltunnel door student Corentin Raimbaud. 4, 6

Data-analyse deformatiemetingen Willemsspoortunnel door student Frode van der Drift. 3, 6

Begeleiden/bespreken diverse onderzoeken naar monitoringssystemen. Alle deliverables

OPMERKINGEN

Onderzoek Willemsspoortunnel door Frode van der Drift. (Beeld: COB)
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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 commissie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van wape-
ning en de brandwerendheid van materialen. Bij oudere tunnels kan 
degradatie leiden tot lekkage en de aantasting van de integriteit van 
de constructie als geheel.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Erik Schlangen (TU Delft) tot 31 oktober 2021, daarna  

Michel Boutz (SGS Intron)
Secretaris: Stijn Biemans (Heijmans)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

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

Uitgesteld naar 2022

2 Inventarisatie van bestaande reparatietechnieken. Uitgesteld naar 2022

3 Plan van aanpak voor het monitoren van de kwaliteit en/of 
effectiviteit van de reparaties.

Uitgesteld naar 2022, 
onderdeel van SHA’s

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

Doorlopend

5 Dienstverlenend opstellen in proces van gesprekstafels 
afspatgedrag.

Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Laatste puntjes op de i moeten nog gezet worden. Foutenboom is afgerond. Document 
Material degradations tunnel is vergevorderd, er is alleen nog verfijning nodig. Tabel 
reparatiemethoden vs. aantastingsmechanismen opgesteld, bijna gereed.

 Nee

Constructief falen - 
commissie Degradatie

www.cob.nl/commissiedegradatie

R701-2C

https://www.cob.nl/commissiedegradatie


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afronden rapportages 1, 2, 3

OPMERKINGEN
Van de drie deliverables zijn in januari 2021 conceptversies gepubliceerd. Zie hiervoor de projectpagina. 
De resultaten van deze commissie moeten nog worden vertaald in het instrumentarium en worden 
geïntegreerd in de integrale monitoringsstrategie voor zinktunnels met voeg- en deformatieproblemen. 
Mogelijk kan de commissie Degradatie input geven in de reviewronde, anders wordt dit in de maanden daarna 
uitgewerkt. Daarnaast moeten de resultaten van deze commissie nog worden vertaald naar een voorstel voor 
wetenschappelijke onderzoek. Dit wordt begin 2022 gedaan.
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Het expertteam Civiel-TTI richt zich op het raakvlak tussen civiele 
techniek en installatietechniek. Het team zal onder meer kennis 
en ervaring inbrengen bij de structural health analyses (SHA’s), en 
het groeiboek Doordacht renoveren updaten aan de hand van hun 
ervaringen. Ook doen de leden van dit expertteam mee aan diverse 
projecten binnen de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnel-
programma.

COB-coördinator: Arjan Tromp
Voorzitter: Jan Holsteijn (IGS)
Secretaris: Rob Riemens (IGS)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Onderzoeken samenvoegingen groeiboek Doordacht 
renoveren

Juli 2021

2 Aanpassingen doorgevoerd in het groeiboek Doordacht 
renoveren

Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna X

 Nee

Constructief falen - 
expertteam Civiel-TTI

www.cob.nl/civiel-tti

R701-2D

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Brainstormdag , geleerde lessen bepaald, acties uitgezet 1, 2

Bijdrage aan SHA Rupeltunnel voor Wegschap Vlaanderen 2

Review deel VO Heinenoordtunnel 2

https://www.cob.nl/civiel-tti
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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 voor-
spellingen kunnen worden gedaan, o.a. door kunstmatige intelligentie 
en model-updating op basis van data.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Contactpersonen: Adri Vervuurt en Willy Peelen (TNO)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Taak 1: Mock-up kennisborgingsysteem April 2021

2 Taak 2: Concept monitor intake template Juni 2021

3 Taak 3: Verkenning AI voor tunnels Juni 2021

4 Taak 4: Mock-up data-enhanced modelleren gebaseerd op 
data van Drechttunnel

April 2021

5 Workshop op Europees congres Januari 2021

6 Voorstel vervolgonderzoek Vervallen

OP SCHEMA?

 Ja! De onderzoeken zijn afgerond.

 Bijna

 Nee

Instrumentarium SHA
www.cob.nl/sha/instrumentarium

R701C

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Rapportages opstellen over uitgevoerde onderzoeken. Alle deliverables

https://www.cob.nl/sha/instrumentarium
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Wetenschappers van TNO en Deltares werken aan een verzameling 
instrumenten die het SHA-proces ondersteunen. Vanuit het COB-
-netwerk is een begeleidingscommissie ingesteld die erop toeziet 
dat het instrumentarium voldoet aan de wensen van, en praktisch 
toepasbaar is voor beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

COB-coördinator: Brenda Berkhout
Voorzitter: Alex Kirstein (K_Dekker)
Secretaris: Bart Duijvestijn (Arcadis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Definitieve rapportage taak 1, Rapportage mock-up 
kennisbeheersysteem.

Juli 2021

2 Definitieve rapportage:taak 3, Geavanceerde data-analyse 
en AI.

Juli 2021

3 Definitieve rapportage taak 2, Informatietemplate. Augustus 2021

4 Definitieve rapportage taak 4, SHA-monitoring en data 
modellering.

Augustus 2021

5 Hoofdrapportage en doorkijk naar vervolg December 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Alle rapportages zijn iets later dan gepland opgeleverd.

 Nee

Begeleidingscommissie 
instrumentarium SHA

www.cob.nl/sha/instrumentarium

R701BI

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afronding rapportages Alle deliverables

Commissiebijeenkomst voor akkoord rapportages en afsluiting Alle deliverables

Bijeenkomst voor plan van aanpak voor vervolg. -

OPMERKINGEN
Deze commissie is in zijn huidige samenstelling afgerond en opgeheven na oplevering van 
de deliverables. Er komt een uitvraag voor nieuwe commissieleden die het programma van 
eisen voor het te ontwikkelen kennissysteem gaat schrijven. 

https://www.cob.nl/sha/instrumentarium
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In dit project wordt gekeken of digitalisering eigenlijk wel nut heeft, 
bezien vanuit het perspectief van de tunnelbeheerder en op basis 
van veel meer weegfactoren dan enkel de financiële.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Lambert Verhagen (Capgemini Engineering)
Secretaris: Marie-José Knape (BESIX)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak Mei 2021

2 Uitwerking kadering September 2021

3 Uitwerking stappenplan November 2021

4 Template en rapportage met uitleg over de toepassing December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Template en rapportage zijn gereed voor review en worden definitief gemaakt.

 Bijna

 Nee

Kennisbasis - businesscase
www.cob.nl/digitalisering/businesscase

R702-WP1A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews gehouden met verschillende beheerders. 2, 3 en 4

Criteria vastgesteld. 2, 3 en 4

Template en rapportage opgesteld. 4

Ter voorbereiding op COB-congres poster van stappenplan gemaakt. 3

https://www.cob.nl/digitalisering/businesscase


STAP

1

STAP

2
STAP

3

STAP

4

STAP

6

Context en situatie

Kwalitatieve criteria

Standaardisatie

Stakeholderweging

Kwantitatieve criteria

Bij eenzelfde beslissing verschilt het per situatie welke criteria een rol spelen of welke het zwaarste wegen. Het is daarom van belang om goed te weten 
waaróm er een businesscase wordt opgesteld en welke stakeholders hierbij een rol spelen. Ook moet je natuurlijk de keuzemogelijkehden kennen.

“Als [ouder] [wil ik][vanaf een centraal 

punt in de speeltuin zittend overzicht 

hebben op alle speeltoestellen] [zodat 

ik mijn kind altijd in de gaten kan 

houden.]”

“ALS [ROL] [ WERKWOORD] 
[GEWENSTE FUNCTIONALITEIT] 
[REDEN WAAROM]”

TOESCHOUWER

BEÏNVLOEDER

GEÏNTERESSEERDE

SLEUTELFIGUUR

WEINIG 
BELANG

VEEL 
BELANG

WEINIG 
INVLOED

VEEL INVLOED

Wethouder 
openbare 

ruimte

Buren

Inwoners 
gemeente

Ouders met 
kinderen 
<10 jaar

In stap 2 wordt bepaald op basis waarvan de keuze wordt 
gemaakt. Welke criteria spelen een rol en hoe belangrijk 
zijn ze? Kosten en baten worden bewust niet meegenomen 
als criterium, omdat deze in de kwantitatieve analyse aan 
bod komen.

CRITERIUM TOELICHTING

Overlast Is het speeltoestel minimaal 10 meter 
van een woning?

Duurzaamheid Worden er duurzame materialen 
gebruikt in de toestellen?

Gebruiksvriendelijkheid Zijn de trappen van het speeltoestel 
toegankelijk voor kinderen <3 jaar?

Veiligheid Is gewaarborgd dat kinderen niet van 
hoogte kunnen vallen?

CRITERIUM SCHAAL Niets doen Eén toestel Compleet park

Overlast -- / ++ ++ + -

Duurzaamheid Ratio

Om een gewogen sommering te kunnen maken, is 
standaardisatie noodzakelijk. Hierbij worden alle scores per 
criteria op een nieuwe schaal afgebeeld.

SCORE: 1 2 3 4 5

CRITERIUM ZEER SLECHT SLECHT NEUTRAAL GOED ZEER GOED

Overlast Als het 
speeltoestel 
direct naast 
een woning 
staat, <5 m

Als het 
speeltoestel 
direct naast 
een woning 
staat, <10 m

Als het 
speeltoestel 
minimaal 
12 m van de 
woningen 
staat

Als het 
speeltoestel 
minimaal 
15 m van de 
woningen 
staat

Als het 
speeltoestel 
mininimaal 
20 m van de 
woningen 
staat

Door middel van weging kunnen de stakeholders invloed 
uitoefenen op het eindresultaat. Hun weging wordt 
vermenigvuldigd met hun belangrijkheidscijfer (=stem, 
zie stap 1). Zo komt er per criterium een totaalgewicht.

STAKEHOLDER STEM

Inwoners gemeente 1

Ouders met kinderen <10 jaar 2

Wethouder openbare ruimte 2

Buren 4

In een kwantitatieve analyse worden de baten 
(=ontvangsten en besparingen ) tegen de kosten 
(=operationele uitgaven) afgezet.

Wat voor speelplaats maken we in de tuin?

Onderbouwde 
keuze

STAP

5

Gewogen sommering
Per criterium (uit stap 2) worden de gewichten (uit stap 4) 
vermenigvuldigd met de gestandaardiseerde scores (uit 
stap 3) en daarna opgeteld.

NUMMER 1 NUMMER 2 NUMMER 3

CRITERIUM WEGING EÉN TOESTEL COMPLEET PARK NIETS DOEN

Overlast 4,25

Duur-
zaamheid

2

TOTAAL 50 40 30

OPMERKINGEN

Conceptposter die het ontwikkelde template illustreert aan de hand van een fictief voorbeeld. (Beeld: COB)
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In dit project wordt een analyse uitgevoerd naar de toepassing van 
digitale middelen en welke (cultuur) factoren daaraan bijdragen of 
aan afdoen. Deze analyse is bedoeld als kennisbasis om verdere invul-
ling te kunnen geven aan toepassing van digitale middelen en aan de 
overdracht van informatie tussen partijen. Er komt zicht op de manier 
(leidraad) van omgaan met het invoeren van digitalisering.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Jenny Daverveld (Covalent)
Secretaris: Klaske van der Veen (Building Changes)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Conceptprojectplan Mei 2021

2 Definitief projectplan Juli 2021

3 Resultaten interviews September 2021

4 Concept-analyse en -leidraad Oktober 2021

5 Definitieve analyse en leidraad December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Het eindproduct wordt in december opgeleverd en de deliverables worden zo gemaakt 
dat in de toekomst data en bevindingen toegevoegd kunnen worden.

 Bijna

 Nee

Kennisbasis - cultuur
www.cob.nl/digitalisering/cultuur

R702-WP1B

https://www.cob.nl/digitalisering/cultuur


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Concept projectplan uitwerken 1

Bespreken projectplan met programmacoördinator 2

Bijeenkomst met stakeholders; peilen of projectplan aansluit bij de behoeften. 2

Uitwerken interviewvragen 3

Voorbereidende gesprekken met tunnelprojecten RijnlandRoute en A16 i.v.m. observeren bij het spel 
‘Probleemloos open’. 

4 en 5

Observatie spel ‘Probleemloos open’ voor A16 rotterdam. 4 en 5

Observatie en interview bij Westerscheldetunnel / Sluiskiltunnel. 4 en 5

Observatie werkgroep Cybersecurity van het COB. 4 en 5

Observatie platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid over digitale tunneltweeling. 4 en 5

Gesprek met hoogleraren Van Marrewijk en Veenswijk 4 en 5

Interview K. de Haas 4 en 5

Gesprek over visiestuk WNZ digital twin. 4 en 5

Overleggen projectgroep Cultuur, gedachten en ervaringen uitwisselen m.b.t. digitalisering 4 en 5

OPMERKINGEN
De projectgroep bracht een bezoek aan de Westerscheldetunnel/
Sluiskiltunnel voor het observeren en interviewen m.b.t. digitaal 
opleiden. Op de foto is de opleidingsruimte te zien waar de 
kopie van de bediening geïnstalleerd is. (Foto: COB)
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Het doel van dit project is een basis te leggen voor een taal die gebruikt 
kan worden in het communiceren over tunnels en tunnelsystemen. 
Taal helpt stabiliteit te krijgen in de informatie die experts willen delen 
zonder dat daarvoor alle data gestandaardiseerd moet worden.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Marc Hamilton (Capgemini Engineering)
Secretaris: Johannes Braams (TEC)
Rapporteur: Alex Kalden (Transmeto)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Conceptprojectplan Juni 2021

2 Concept semantische basis December 2021

3 Definitieve semantische basis Maart 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Conceptkeuze is rond. Verwerking tot conceptdocument verwacht eind december.

 Bijna

 Nee

Kennisbasis - taal/data
www.cob.nl/digitalisering/taaldata

R702-WP1C

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Vergaderingen op 20 juli, 24 augustus en 18 oktober 2021 2 en 3

Inventarisatie, diverse overleggen en mailwisselingen 2 en 3

OPMERKINGEN
De materie is complex, er is gespecialiseerde kennis nodig voor toepassing. Op dit 
moment komt de werkgroep tot de conclusie dat het advies moet leiden tot een common 
data enviroment (CDE) die ingericht moet worden conform gangbare, bestaande 
standaarden. De uitwerking van een definitieve semantische basis, met benodigde 
inzichten om specifieke of ontbrekende onderdelen te vinden of om de toepasbaarheid 
te kunnen toetsen, kan enkel in een projectcontext worden gerealiseerd. Het doel is 
wel om de conceptkeuze iets verder uit te werken tot een 'voor-opzet' van de CDE-
referentiearchitectuur.

https://www.cob.nl/digitalisering/taaldata
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Digitale en virtuele instrumenten kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het 'probleemloos' openstellen van een tunnel. Daarvoor 
is er eerst een gedeeld kennisniveau, een gedeeld begrippenkader, 
nodig bij de stakeholders. Het COB-netwerk werkt aan materiaal 
waarmee teams van een tunnelproject beter inzicht krijgen in 'gedoe' 
en mogelijke oplossingen.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Twan Daverveld (Heijmans)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Spelen spel Probleemloos open bij praktijkprojecten Doorlopend

2 Doorontwikkeling  serious (management) game Doorlopend

3 Leveren input voor werkgroep Cultuur Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! Afgelopen jaar is het spel gespeeld met de betrokkenen van de Rottemerentunnel en 
zijn er voorbereidende gesprekken gevoerd met de RijnlandRoute en Piet Heintunnel. 
In samenwerking met de RijnlandRoute vindt de doorontwikkeling van de serious 
(management) game plaats. Hiertoe is een organisatiecoach (met expertise in 
organisatie-opstellingen) aangehaakt. Spelen van het spel en het bespreken ervan 
heeft relevante input opgeleverd voor de werkgroep Cultuur.

 Bijna

 Nee

Probleemloos open
www.cob.nl/probleemloosopen

R702-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bespreken aanpak RijnlandRoute en opstellen plan van aanpak 1 en 2

Aanhaken organisatiecoach 1 en 2

Voorbespreken en uitvoeren spel Rottemerentunnel Alle deliverables

Evaluatie Rottemerentunnel Alle deliverables

Voorbereiden spelen spel Piet Heintunnel Alle deliverables

https://www.cob.nl/probleemloosopen


OPMERKINGEN
• Evaluatie van het spelen van het spel met het project Rottemerentunnel vindt nog plaats in 2021. De eerste 

reacties zijn positief.

• Het voornemen was om de serious (management) game met het project RijnlandRoute in Q4 2021 te spelen. 
Door verschillende redenen is dit nu opgeschoven naar 14 februari 2022. De uitwerking van het spel tot een 
serious game moet om die reden nog verder vorm krijgen. 

• Bij het project Piet Heintunnel worden in december 2021 de eerste voorbesprekingen gevoerd, dit zal ook 
resulteren in het spelen van het spel ergens in Q1 2022.

Het bord werd uitvergroot in de hal van de 
Bouwcampus om het spel te spelen met 
betrokkenen van de Rottemerentunnel. 
(Foto's: COB)
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Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te 
kunnen beoordelen, is het van belang ook iets te zeggen over de 
definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te stellen welke data daar-
mee samenhangt. Als helder is welke data bijdraagt aan ‘aantoon-
baar veilig’, kan ook worden gekeken welke ‘prestatiekillers’ er zijn, 
oftewel, wat de samenhang is met faalcriteria voor veiligheid. Dit 
alles geeft een mooie opstap voor het definiëren en invullen van een 
beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Rem de Tender (gemeente Rotterdam)
Secretaris: Edwin Luijt (Vialis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verkenning criteria ‘aantoonbaar veilig' Uitgesteld naar Q2 2022

2 Vaststellen ‘aantoonbaar veilig’ Uitgesteld naar Q2 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Er is  lang gezocht naar een heldere scope voor de opdracht. Dit heeft geleid tot het 
nodige herschrijven en vertraging. Inmiddels is ook afstemming gezocht en gevonden 
met werkgroep 4.2 Dashboard. Verwachting is dat de deliverables enige maanden 
vertraging oplopen.

 Nee

Aantoonbaar veilig meten 
en beslissen

www.cob.nl/digitalisering/aantoonbaarveilig

R702-WP3.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Vragenlijst opgesteld voor tunnelbeheerders. Alle deliverables

Tunnelbeheerders benaderen en vragenlijsten doornemen. Alle deliverables

OPMERKINGEN
De vragenlijst die voor de tunnelbeheerders is ontwikkeld gaat naar verwachting inzicht geven 
in de informatie die tunnelbeheerders nodig hebben en welke informatie er ontbreekt om de 
(veiligheids)status van hun tunnel te kennen. Ook wordt helder welke beslissingen er op basis 
van deze status worden genomen en welke afwegingen daarbij een rol spelen.

https://www.cob.nl/digitalisering/aantoonbaarveilig
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Door toepassing van een volwassenheidsmodel kan de kwaliteit van 
het verificatie-en-validatie-proces in zowel de project- als exploi-
tatiefase worden verhoogd. Er komt meer nadruk te liggen op de 
ontwikkeling en controle van de kwaliteit, waardoor beter gewogen 
afwegingen mogelijk zijn tussen kwaliteit, tijd en geld in een project.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Daniël van der Gaag (Croonwolter&dros) tot 1 januari 2022, 

daarna Twan Daverveld (Heijmans)
Secretaris: Lieke Lugtenborg (Yunex Traffic)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Inventarisatie en kennisverbreding Q3 2021

2 Voorstel volwassenheidsmodel en toepassing December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! De notitie Volwassenheidsmodel en toepassing wordt nu geschreven. Hierin wordt een 
overzicht van de te nemen stappen gegeven.

 Bijna

 Nee

Volwassenheidsmodel V&V
www.cob.nl/digitalisering/volwassenheidvv

R702-WP3.2

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Tweewekelijkse bijeenkomst werkgroep Alle deliverables

Opstellen voorstel 2

OPMERKINGEN
De projectgroep heeft zich in eerste instantie gericht op inventarisatie en kennisverbreding. 
Ook is de groep aangevuld met een aantal kennisdragers. Aan het einde van 2021 wordt 
een sprint getrokken om het advies en de ideeën die nog in de hoofden zitten op papier te 
krijgen.

https://www.cob.nl/digitalisering/volwassenheidvv


Pagina 50 van 100

Dit project richt zich enerzijds op het ontwikkelen van een V&V- 
bibliotheek: een verzameling van best practices, testplannen, 
sjablonen, etc. voor verificatie en validatie. Anderzijds wordt 
gewerkt aan de update van het groeiboek Digitaal aantonen. 
De inhoud wordt bijgewerkt aan de hand van  de nieuwste 
ontwikkelingen.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Jack Blok (Arcadis)
Secretaris: Eric van den Dool (Vialis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Praktijkvoorbeelden opvragen bij participanten van het 
COB om het groeiboek Digitaal aantonen te kunnen 
verrijken.

Q3 2021

2 Verrijken groeiboek Digitaal aantonen (2.0 concept) door 
content te verwerken in het groeiboek.

Uitgesteld naar 2022

3 Ophalen informatie t.a.v. dilemma’s data delen binnen het 
COB en de ontwikkelingen in andere werkpakketten

Q3 2021

4 Inventarisatie om V&V-bibliotheek op te bouwen en eerste 
aanzet doen voor voorstel tot stimuleren kennis/ervaring/
tools delen

Q3 2021

5 Opstellen interviewformulier Q4 2021

6 Eerste opzet en fasering V&V-bibliotheek Uitgesteld naar Q1 2022

7 Opstellen kwaliteitscriteria voor opname van onderdelen 
in de bibliotheek

Uitgesteld naar Q2 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Er is vanaf eind oktober een eindsprint ingezet om de deliverables te kunnen afronden. 
En dat is gelukt.

 Bijna Het opstellen van de kwaliteitscriteria (deliverable 4) heeft nogal wat discussie tot 
gevolg. Er is nog niet voldoende draagvlak voor dit onderwerp, dit heeft nog meer tijd 
en aandacht nodig.

 Nee De werkgroep is niet toegekomen aan deliverables 2. Daarnaast is deliverable 6 slechts 
deels gerealiseerd. Het raamwerk is bepaald, maar de bouw van een website met 
achterliggende database en beschrijving van de content moet nog worden gebouwd. 
Voor 2022 is daarom ondersteuning gevraagd voor de bouw van de front-end (website) 
en de back-end (database e.d.) alsmede voor het verzamelen van content. Hiermee 
worden mogelijk ook tech-studenten enthousiast.

V&V-bibliotheek
www.cob.nl/digitalisering/vvbibliotheek

R702-WP3.3

https://www.cob.nl/digitalisering/vvbibliotheek


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

In totaal zes projectoverleggen via MS-Teams om te komen tot de in te dienen deliverables. Daarnaast 
ook diverse bila’s met projectleden.

Alle deliverables

Terugkoppeling van de COB-opdrachtgeversdag op 30 juni 2021 Alle deliverables

OPMERKINGEN
Onderstaand beeld is een voorbeeld van het raamwerk van de V&V-bibliotheek. In de mappen worden de 
producten opgeslagen die vervolgens via een nog te ontwikkelen website bekeken en gedownload kunnen 
worden. Van elk product wordt een omschrijving opgesteld, zodat helder is wat het is en waarvoor het dient.
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Het COB-netwerk heeft de ontwikkeling van virtueel OTO reeds in 
kaart gebracht. De volgende stap is onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk is te komen tot één platform waar zowel medewerkers van 
bediening als incidentafhandeling in kunnen trainen en oefenen en 
waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke activiteiten kunnen 
worden uitgevoerd.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Mello Lindner (Sweco)
Secretaris: Sjors Both (Soltegro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Projectplan met plan van aanpak voor proof-of-concept 
leeromgeving (PoCL)

Mei 2021

2 Initiële verkenning (stappen 1 t/m 4) Augustus 2021

3 Eerste aanzet PoCL inclusief businesscase Oktober 2021

4 Concept plan van aanpak PoCL November 2021

5 Definitief plan van aanpak PoCL December 2021

6 Samenvattende presentatie PoCL December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! De laatste weken is veel werk verzet. Het plan van aanpak is gereviewd door de 
werkgroep en de laatste puntjes worden op de i gezet. De uitwerking van de projecten 
leidt nog tot extra noodzakelijke afstemming.

 Bijna

 Nee

Proof-of-concept gedeelde 
digitale leeromgeving

www.cob.nl/digitalisering/pocleeromgeving

R702-WP3.5

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Drie projectteamoverleggen 2 t/m 6

Om de relatie in beeld te krijgen tussen het wensbeeld van de digitale 
leeromgeving en de ervaringen en ideeën vanuit de praktijk is door de 
projectgroep een vragenlijst opgesteld.

2 t/m 6

Gesprekken met praktijkprojecten, o.a. voor de uitvoering van het proof-of-
concept.

2 t/m 6

https://www.cob.nl/digitalisering/pocleeromgeving


OPMERKINGEN
De scope van de digitale leeromgeving is in het plan beschreven aan de hand van onderstaande afbeelding.
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Een handboek ‘Ken je tunnel’ kan door tunneleigenaren, -beheerders 
en onderhoudsteams worden gebruikt voor regulier beheer en 
onderhoud en door voorbereidingsteams als basisdocument voor de 
opstart van een renovatie en het opleverdossier. In dit project wordt 
onderzocht in hoeverre dit handboek digitaal en/of geautomatiseerd 
samengesteld kan worden.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Alex Kalden (Transmeto)
Secretaris: -vacature-

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak Augustus 2021

2 Resultaten praktijkproject Uitgesteld naar 2022

3 Leerpunten opgenomen in het groeiboek Doordacht 
renoveren

Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De werkgroep is slechts beperkt bijeengekomen, zie opmerkingen.

 Nee

Ken je tunnel digitaal
www.cob.nl/digitalisering/kenjetunneldigitaal

R702-WP4.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Werkgroepbijeenkomsten Alle deliverables

Zoektocht naar pilotprojecten is gestart. 2

https://www.cob.nl/digitalisering/kenjetunneldigitaal


OPMERKINGEN
• Het project kende een lastige start. Er was geen projectleider voorhanden dus is gestart met Hans Janssens als 

ad-interim. De secretaris is halverwege uitgestapt en de betrokkenheid vanuit de beheerder in het projectteam 
is te beperkt gebleken. Eind van het jaar is projectleider Alex Kalden aangesteld, een nieuwe secretaris moet nog 
worden gevonden.

• De projectgroep is met nieuwe energie nog een sprint aan het trekken aan het einde van 2021, waarbij het 
plan van aanpak definitief wordt gemaakt en de eerste start met de deliverables en de pilotprojecten nog wordt 
gemaakt.

• De Maastunnel heeft reeds een 'papieren' handboek Ken je tunnel. De tunnelbeheerder heeft toegezegd mee te 
werken aan een pilot voor het digitaliseren van dit handboek. Daarnaast is de werkgroep nog op zoek naar een 
nieuwbouw of renovatieproject dat nog geen handboek KJT heeft. Op die manier zijn de pilotprojecten aanvullend 
aan elkaar en van grote waarde voor het COB-project.

• Met het toetreden van de beheerorganisatie van de Maastunnel is er  nu ook een beheerder vertegenwoordigd in 
de werkgroep. De doelstelling is daar in 2022 meerdere aan toe te voegen.



Pagina 56 van 100

Dashboard
www.cob.nl/digitalisering/dashboard

R702-WP4.2

Het doel van dit project is in hoofdlijnen inzicht te geven in de be-
hoeften, (on)mogelijkheden en kansen voor een dashboard voor de 
tunnelbeheerder. Een dashboard 'ontsluit' de te beheren assets via 
digitale middelen, zodat de beheerder gedurende de gehele levens-
cyclus kan sturen op de juiste aspecten in relatie tot zijn bedrijfs-
doelstellingen.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Bram ten Klei (Innocy)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak Juli 2021

2 Eindrapportage, inclusief behoeften (tunnel)beheerder, 
oplossingsrichtingen i.r.t. dashboarding, conclusies en 
aanbevelingen vervolgtrajecten.

Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Door het projectteam zijn er concrete tussenresultaten gespecificeerd en opgeleverd: 
de kennissessie op 3 november 2021, de vragenlijst t.b.v. interviews en een notitie met 
een samenvatting van de resultaten tot nu toe.

 Bijna De interviews met de beheerders zouden plaatsvinden op het COB-congres 2021.  Helaas 
heeft dit geen doorgang kunnen vinden, waardoor de interviews (digitaal) ingepland 
worden in december 2021. De uitwerking en de eindrapportage volgen begin 2022.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Definitief PvA afgerond. 1

Iedere twee weken werkgroepoverleg (via Teams). 1 en 2

Uitwerken bureauonderzoek deelvraag 1 t/m 5 (op basis van voorliggende 
COB-trajecten en vakliteratuur).

2

Uitwerken interviewvragen beheerder en interviews uitvoeren. 2

Op 3 november 2021 heeft een kennisdag met marktpartijen plaatsgevonden. 2

Themasessie Tunneldashboard organiseren op COB-congres. 2

Afnemen interviews met beheerders en uitwerken resultaten in rapportage. 2

Werken aan eindrapportage. 2

https://www.cob.nl/digitalisering/dashboard


OPMERKINGEN
Op 3 november 2021 heeft er bij het COB een kennissessie plaatsgevonden, waarbij voornamelijk is gekeken naar 
de verschillende mogelijkheden vanuit de markt. Zes marktpartijen deelden niet alleen hun kennis, maar ook hun 
vragen met elkaar en met de leden van de werkgroep. Onderstaand een impressie van deze succesvolle sessie.
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Hoe kan data uit tunnels gebruikt worden voor optimalisatie? Door 
statische en dynamische objectdata te delen tussen projecten/
tunnels kan een leerfunctie worden verwezenlijkt. Door het toepassen 
van metrieken kan de tunnelsector kennis borgen en leren van het 
verleden.

COB-coördinator: Jenny Daverveld
Projectleider: Frederik Wagenaar (TEC) tot 1 januari 2022, 

daarna Bram ten Klei (Innocy)
Secretaris: André Stehouwer (Soltegro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Inventarisatie van mogelijk te ontsluiten en te delen data Uitgesteld naar 2022

2 Verslag van experimenten i.s.m. FieldLab Camino Salland-
Twentetunnel

Uitgesteld naar 2022

3 Plan van aanpak voor het delen van de data Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Het project heeft tegenslagen gehad door een vertrekkende projectleider en deelnemers. 
De samenwerking met Camino FieldLab is pas laat op gang gekomen en er is lang  ge-
zocht naar een goede koers voor het project: alleen civieltechnische data of ook TTI-data 
meenemen in scope? Later in het jaar is hier meer duidelijkheid over gekomen, maar niet 
op tijd voor de afgesproken deliverables; er zijn wel andere deliverables (zie activiteiten). 

Data ontsluiten en delen
www.cob.nl/digitalisering/dataontsluiten

R702-WP5.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Contact met Camino Fieldlab m.b.t. data Salland-Twente tunnel 2

Bestuderen rapportage Verbetervoorstellen monitoring wegtunnels (Arcadis) 1 en 3

Beschikbare data Drechttunnel als casus gecheckt en resultaten gerapporteerd. 1 en 3

Bepalen aanpak civiele data 1 en 3

OPMERKINGEN
Het Arcadis-rapport is voor civieltechnische data een goed startpunt om inzicht te krijgen in de 
civieltechnische problematiek bij tunnels, o.a. zettingen, degradatie en deformatie. Er is contact met 
Rijkswaterstaat om een casus vanuit de Salland-Twentetunnel met TTI-data op te pakken.

https://www.cob.nl/digitalisering/dataontsluiten
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In dit platform worden vraagstukken op het gebied van duurzaam-
heid van tunnels geagendeerd, verkend, besproken en uitgediept. 
Het doel is kennis delen, kennis ontwikkelen en het netwerk levend 
houden. Het platform zet zich in om duurzaamheid integraal onder-
deel te maken van tunnelprojecten/van het tunnelprogramma van 
het COB-netwerk.

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Ondersteuning projecten en bijeenkomsten binnen het 
COB op het gebied van duurzaamheid.

Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! De circulariteitsprojecten hebben de afgelopen maanden een enorme vlucht gemaakt 
met goed resultaat. Ook de doorkijk bij het transitieprogramma kunstwerken tot 2030 
geeft handvaten om verder te gaan.

 Bijna

 Nee

Platform Duurzaamheid
www.cob.nl/platformduurzaamheid

R703-3

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Zomersessies duurzaamheid/circulariteit bij het platform Kabels en leidingen 1

Bijeenkomst 'Duurzame tunnels in 2030? Kansen in het brede 
transitieprogramma kunstwerken'

1

Platformbijeenkomst 25 november 2021, voorafgaand aan COB-congres 1

https://www.cob.nl/platformduurzaamheid
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Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een energie-
neutrale tunnel. In het groeiboek Energiereductie tunnels zijn maat-
regelen opgenomen om het energiegebruik van tunnels significant 
terug te dringen. In 2021 wordt de maatregelencatalogus onder meer 
geactualiseerd en aangevuld op het gebied van contractvorming en de 
energietransitie.

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro
Projectleider: Johan Naber (Rijkswaterstaat)
Secretaris: Peter Overduin (OD&C)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verwerken commentaar vorige versie. Gereed

2 Aanpassing onderwerpen H8 naar H9 Gereed

3 Toevoeging H8 (opslag, energietransistie, richtlijnen voor 
aanpak)

Juni 2021

4 Onderdeel aanpassen: contract Juni 2021

5 Onderdeel aanpassen: verlichting Vervallen

6 Onderdeel aanpassen: ventilatie Uitgesteld naar Q1 2022

7 Onderdeel toevoegen: besturing Uitgesteld naar Q1 2022

8 Onderdeel aanpassen: licht asfalt en lichte wandbekleding Uitgesteld naar Q1 2022

OP SCHEMA?

 Ja! De geplande aanpassingen zijn doorgevoerd.

 Bijna

 Nee

Maatregelencatalogus 
energiereductie

www.cob.nl/energiereductie

R703-3A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Verwerken commentaar vorige versie. 1

Aanpassing hoofdstuk 3 (contracten) 4

Contact opgenomen met ProRail om hen aangehaakt te krijgen bij de COB-
activiteiten op het gebied van duurzaamheid en energiereductie.

-

https://www.cob.nl/energiereductie
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Tunnelverlichting is de grootste energieverbruiker van alle systemen 
in een tunnel. In dit project worden de mogelijkheden tot verduur-
zaming onderzocht, onderzoeksvoorstellen geformuleerd, inter-
nationale samenwerking gezocht en voorstellen gemaakt voor het 
aanpassen van richtlijnen.

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro
Projectleider: Harry de Haan (Elumint)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Deelplannen De Groene Boog Q4-2022

2 Aangepast intern projectplan opstellen versie 2.0. Q2 2021

3 Nationale en regionale tunnelbeheerders betrekken in plan 
en maatregelen. 

Q3 2021

4 Seminar organiseren o.a. over proeven 
Gaasperdammertunnel

Q3 2021

5 Internationale partijen betrekken in plan: 
samenwerkingsovereenkomst

Uitgesteld naar Q1 2022

6 Opstellen plan/rapport COB Uitgesteld naar Q1 2022

7 EU-budget adresseren Uitgesteld naar Q2 2022

8 Verdere uitrol nationaal Uitgesteld naar 2022-2023

OP SCHEMA?

 Ja! Er zijn diverse praktijkproeven uitgevoerd, de onderzoeken conform deelplannen zijn 
bij de Groene Boog in uitvoering, ontwerp Kiltunnel gereed, internationale uitvraag is 
opgesteld. Op de projectpagina is verslag uitgebracht.

 Bijna Plan is aangepast vanwege onderzoeksbudget dat door De Groene Boog is verworven, 
waarmee veel van het onderzoek kan worden uitgevoerd. Dit geeft veel inhoudelijke 
voortgang op de onderzoeken. 

 Nee T.a.v. de internationale samenwerking is het leggen van contacten en het uitzetten van 
verzoeken tot samenwerking er nog niet van gekomen, mede doordat de onderzoeken 
vanuit De Groene Boog tijd kosten. 

Verduurzaming 
tunnelverlichting

www.cob.nl/tunnelverlichting

R703-3B

https://www.cob.nl/tunnelverlichting


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Proef Gaasperdammertunnel: rapport is definitief gemaakt 4

Concepttekst voor internationale uitvraag is opgesteld 5

Rijproeven in Ketheltunnel zijn gehouden op 18 september 2021 3

Ontwerp voor tweekleurige verlichting Kiltunnel is gereed, wordt Q2 2022 geïnstalleerd. 3

De Groene Boog deelplannen opgesteld (T1/T2/T3, T11, T8/14) 1

De onderzoeken conform de deelplannen zijn alle in uitvoering bij De Groene Boog 1

Presentatie over de voortgang op COB-congres gehouden (Dennis Makkus) 3 en 4

Contact leggen Noorse, Zwitserland, CIE-deelnemers 5

Opstellen deelplannen De Groene Boog, voorbereidingen proeven 1

OPMERKINGEN
Na 2021 moet het plan worden verlengd en bijgesteld, mede op basis van resultaten Gaasperdammertunnel en 
plannen/budget bij De Groene Boog.
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Doel van dit expertteam is met name om versnelling op het gebied 
van duurzaamheid te realiseren door dit aspect in SHA’s concreet in 
te vullen op basis van de ‘Duurzaamheid-in-kaart'-checklist. Daarnaast 
is het expertteam de verbinder met praktijkprojecten om ontwikke-
lingen binnen het COB concreet in te passen in deze projecten.

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro
Projectleider: Steven de Kruijf (Dura Vermeer)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Stroomschema SHA Duurzaamheid (SHA-D) Q2 2021

2 Communicatieplan SHA-D Q2 2021

3 Format adviesrapport Q2 2021

4 Do’s en don’ts voor een SHA-D Uitgesteld naar 2022

5 Lijst met minimaal aan te leveren documenten van de 
projecten die onderwerp zijn voor SHA

Uitgesteld naar 2022

6 Lijst met beschikbare / benodigde kennis(dragers) om een 
SHA goed te kunnen uitvoeren.

Uitgesteld naar 2022

7 Adviesrapport (kort en krachtig) per SHA Uitgesteld naar 2022

8 Gespreksagenda voor advies per SHA Uitgesteld naar 2022

9 Vervolgafspraken o.b.v. behoefte projectteam per SHA Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Stroomschema SHA Duurzaamheid is gereed.

 Bijna Het reactieve karakter van dit team en het uitblijven van concrete SHA’s zorgen voor 
een onvoldoende gedragen invulling van de deliverables.

 Nee Deliverables op review- en adviesniveau zijn niet behaald. Deze kunnen alleen worden 
opgeleverd bij een concrete SHA. Tot op heden zijn in 2021 geen volledige SHA’s 
ingevuld. Acties worden doorgeschoven naar 2022.

Expertteam Duurzaamheid
www.cob.nl/expertteamdz

R703-3D

https://www.cob.nl/expertteamdz


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Heinenoordtunnel: op dit moment in stap 7 van de SHA. In die stap ligt  de focus niet op duurzaamheid. 
Wel is de commissie Oogstkaarten (zie verderop in deze rapportage) aan de slag gegaan met de 
uitkomsten van de duurzaamheidsonderzoeken die door Rijkswaterstaat in de voorbereiding zijn 
uitgevoerd.

Alle deliverables

Rupeltunnel: als start van de SHA heeft een werkbezoek plaatsgevonden waaruit blijkt dat de civieltech-
nische hulpvraag zo urgent is dat er weinig ruimte is voor aanvullende duurzaamheidsmaatregelen. In 
overleg met de beheerder wordt onderzocht of een duurzaamheidsadvies zinvol is. Dit advies moet dan 
gericht zijn op laaghangend fruit zonder extra kosten.

Alle deliverables

Drechttunnel: SHA heeft in 2020 plaatsgevonden. Er wordt nu een duurzaamheidsplan voor de tunnel 
geschreven en het projectteam vraagt het expertteam dit te reviewen in 2022.

Alle deliverables

Willemsspoortunnel: SHA stap 1, 2 en 3 hebben in 2020 en 2021 plaatsgevonden. Verwachting is 
dat in 2022 stap 4 wordt uitgevoerd. Samen met de tunnelbeheerder wordt ook verkend hoe kleinere 
vervangingsopgaves duurzamer kunnen worden uitgevoerd.

Alle deliverables

Hubertustunnel: projectteam Den Haag heeft een stresstest uitgevoerd. Er wordt een 
duurzaamheidsrapport geschreven en het expertteam wordt gevraagd dit te reviewen in 2022.

Alle deliverables

OPMERKINGEN

Impressie van het stroomdiagram voor 
SHA Duurzaamheid. (Beeld: COB)
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Het COB-netwerk doet onderzoek naar de haalbaarheid en invulling 
van circulaire tunnels. Het werk in de drie deelprojecten (zie pagina's 
hierna) wordt aangevuld met elkaar ontmoeten en versterken om 
kennis en ervaring uit te wisselen. Het doel is gezamenlijk te ontdekken 
wat het voor te renoveren tunnels betekent om grondstoffen te 
oogsten en te hergebruiken.

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro
Projectleider: Esther van Eijk (Landsvrouwe)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Organiseren startbijeenkomst (kick-off) en sprintsessies 
(intervisiebijeenkomsten, afsluiting),afstemming team. 

Vervroegd naar november 2021

2 Adviesrapport voor vervolg incl. actieplan 2022-2025 Vervroegd naar januari 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Revisie/versnelling van de projectplanning veroorzaakte tijdsdruk en een (daarmee 
gepaard gaand) verminderd leereffect. De online uitvoering vanwege corona is ervaren 
als een belemmering, omdat in een nieuw team samenwerken en kruisbestuiven 
daarmee toch echt minder effectief is, dan wanneer er fysieke ontmoetingen zijn.

 Nee

Expeditie circulaire tunnels
www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Intervisiebijeenkomst op 9 september 2021 1

Intervisiebijeenkomst op 10 november 2021 1

Kick-out tijdens platformbijeenkomst op COB-congres 2

https://www.cob.nl/circulairetunnels


OPMERKINGEN

Online bijeenkomst gepresenteerd vanuit de COB-studio te Delft met de expeditieleden digitaal aanwezig. 
(Foto: COB)

Slide uit een van de presentaties tijdens een online bijeenkomst. (Beeld: COB)



Pagina 68 van 100

Het COB-netwerk doet onderzoek naar de haalbaarheid en invulling 
van circulaire tunnels. In dit deelproject worden de te oogsten 
materialen van vier tunnels in kaart gebracht, en aan de hand 
hiervan een gestandaardiseerde werkwijzer/oogstkaart ontwikkeld 
die tunnelbeheerders kunnen invullen.

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro
Projectleider: Willemijn Drok (TEC)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Te oogsten materialen uit vier tunnels November 2021

2 Gestandaardiseerde werkwijze / oogstkaart November 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Door de input van de werksessie en de ervaringen met het opstellen van 
oogstkaarten van de Kiltunnel en Willemsspoortunnel was het mogelijk een mooie 
standaardwerkwijze voor een oogstkaart te kunnen maken.

 Bijna

 Nee

Circulaire tunnels - 
oogstkaarten

www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews betrokken projecttunnels Alle deliverables

Werksessies met en zonder de andere teams Alle deliverables

Intervisiebijeenkomsten Alle deliverables

Platformbijeenkomst Duurzaamheid 25 november 2021 Alle deliverables

https://www.cob.nl/circulairetunnels


Brainstormsessie om de inhoud van de oogstkaart te bepalen. (Beeld: COB)

Voorbeeld van de oogstkaart van de Drechttunnel. (Beeld: COB)

OPMERKINGEN
• Voor de Heinenoordtunnel kwam de oogstkaart nu nog te vroeg, de materialen komen pas 2024 vrij. Wel is de 

input vanuit de opdrachtgever gebruikt als inspiratiebron. De opdrachtnemer gaat op een later moment een 
oogstkaart opstellen. Mogelijk dat ze voor 2022 of 2023 een casus kunnen zijn voor het COB.

• Bij de Beneluxtunnel gaat een studente verder met wat voor de oogstkaart is ontwikkeld. Omdat ze een half jaar de 
tijd heeft, kan zij de diepte in en meer uitzoeken over de zaken waarvan is geconcludeerd dat die informatie lastig 
beschikbaar is, zoals een categorisering van typen kabels en typen installaties met hergebruiksmogelijkheden. Zij 
rond naar verwachting in februari 2022 haar scriptie af.
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Het COB-netwerk doet onderzoek naar de haalbaarheid en invulling 
van circulaire tunnels. In dit deelproject wordt aan de hand van 
oogstkaarten van vier tunnels een voorspelling gemaakt van de oogst 
uit de gehele renovatieopgave van Nederland en Vlaanderen. Daarna 
worden drie elementen circulair uitgewerkt, wat als input dient voor 
de digitale tunnelhub.

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro
Projectleider: Alex Kalden (Techniek Nederland)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Advies productcyclus November 2021

2 Databehoefte per component of systeem in kaart November 2021

3 Langetermijnadvies voor 2022/2023 December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Uit de drie werksessies zijn veel concrete inzichten opgehaald die verwerkt zijn in de 
overkoepelende eindrapportage.

 Bijna

 Nee

Circulaire tunnels - 
hergebruik oogst

www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5-2

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Werksessies hergebruik oogst 1 en 2

Intervisiebijeenkomsten 1 en 2

Werkbezoek WeCycle Botlek 1 en 2 en 3

Platformbijeenkomst 25 november 2021 1 en 3

Rapportage Alle deliverables

https://www.cob.nl/circulairetunnels


OPMERKINGEN
Geleerde lessen: 

• Belangrijke vraag/wens is dat vrijkomende materialen opnieuw gekeurd moeten gaan worden 

• Informatiebehoefte uniformeren en standaardiseren

• Gegevenswoordenboek tunnels ontwikkelen

• Centrale informatie-ontsluiting

• Keurmerken voor hergebruik stimuleren

• Opdrachtgever bewust maken van de huidige 'spelregels' die hergebruik lastig maken; de spelregels die de 
tunnelsector zichzelf in de jaren heeft opgelegd over het gebruik/hergebruik van tunnelinstallaties. Door het 
standaardiseren en uniformeren (bv. Landelijke Tunnelstandaard) wordt het voorspelbaarder wat er uit de 
tunnels gaat komen in de toekomst. Echter, als er nog steeds in de contracten geen rekening wordt gehouden met 
circulariteit/hergebruik van componenten zal deze oogst slechts marginaal worden gebruikt.

• De oogst van 2021/2030 is niet de oogst van de toekomstige oogst.
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Het COB-netwerk doet onderzoek naar de haalbaarheid en invulling 
van circulaire tunnels. In dit deelproject wordt een businesscase 
opgesteld. Om circulariteit te bereiken, wordt een verdienmodel 
beschreven als aanvulling op de andere principes van circulariteit 
(recycling, financiering en standaardisering).

COB-coördinator: Onno Sminia tot 1 november 2022, daarna Gioffry Maduro
Projectleider: William van Niekerk (Beaufort Corporate Consulting)
Secretaris: Laura van Heulen (Croonwolter&dros)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Financiële en economische definities van de businesscase Juli 2021

2 Stakeholderbelangen en classificaties van componenten 
voor de cases

Juli 2021

3 Eerste opzet van een businesscase inclusief juridische 
consequenties en contractuele vraagstukken

September 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Na de laatste intervisie sessie van 10 november 2021 zijn alle opmerkingen verwerkt.

 Nee

Circulaire tunnels - 
verkenning deelplatform

www.cob.nl/circulairetunnels

R703-5-3

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews gehouden, literatuur gelezen, ook partijen buiten sector bevraagd, 
concept gedeeld ter review

Alle deliverables

https://www.cob.nl/circulairetunnels


OPMERKINGEN
Er is een Excel-document gemaakt waarmee  gebruikers zelf kunnen rekenen aan de businesscase. Een voorbeeld 
uit het rapport is hieronder weergegeven.

Voorbeeld van een vergelijking herbruik-nieuw. (Beeld: COB)
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Het platform Geotechniek is een plek waar professionals samen-
komen 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. Dat hoeft 
niet: het bespreken van ontwikkelingen, het verkennen van de oplos-
singsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn waardevol op zichzelf.

COB-coördinator: Jos Wessels
Ambassadeur: Mandy Korff (TU Delft/Deltares)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! Er blijft behoorlijk veel draagvlak voor het platform. De bijeenkomsten worden 
goedbezocht.

 Bijna

 Nee

Platform Geotechniek
www.cob.nl/platformgeotechniek

T500

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst 13 oktober 2021. Voor het eerst fysiek bij elkaar. Er was een volle 
agenda met als centraal thema funderingstechnieken.

1

Bijeenkomst 25 november 2021. Een digitale bijeenkomst met o.a. updates 
uit lopende COB-projecten, een presentatie over de BRO en de vernieuwde 
COB-kennisbank, en drie interactieve subsessies.

1

Visie voor platform opgesteld t.b.v. bijeenkomsten en samenhang projecten 1

Opzet programma voor 2022 gestart en gepresenteerd. 1

OPMERKINGEN
Inmiddels is er één fysieke bijeenkomst geweest in Delft. Het enthousiasme was groot, het 
echte contact bleek een belangrijke meerwaarde. Het blijft nog steeds lastig om de energie 
die in fysieke bijeenkomsten loskomt digitaal te genereren. Interactie is er via de chat, 
maar echte betrokkenheid is moeilijk te peilen. Dit heeft gevolgen voor de (snelheid van de) 
ontwikkeling van het platform. Sprekers zijn wel goed te vinden.

https://www.cob.nl/platformgeotechniek
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Uit allerlei bouwprojecten komt op grote schaal monitoringsdata 
beschikbaar. Deze gegevens worden momenteel versplinterd (of 
helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is dat 
deze data heel waardevol kan zijn om grondonderzoek mee te 
verbeteren. Het COB-netwerk werkt aan een proof-of-concept om de 
meerwaarde van het combineren van data te laten zien.

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Léon Tiggelman (Dura Vermeer)
Secretaris: Jacco Haasnoot (CRUX Engineering)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Datacases – ontwerpfase rapportage Uitgesteld naar sept. 2021

2 Datacases – uitvoeringsfase rapportage Deels december 2021, deels 
uitgesteld naar Q1 2022

3 Roadmap Digitalisering geotechniek Uitgesteld naar Q1 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De start van het project is later geweest als gevolg van budgettering. Additioneel 
budget is via Deltares beschikbaar gekomen (formele opdracht volgt nog), dat heeft 
administratief ook wat vertraging gegeven, waardoor een deel van de werkzaamheden 
in 2022 vallen.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

PvA opgeleverd Alle deliverables

Diverse werkgroepoverleggen 2

Uitwerking hoofdstukken t.b.v. rapportage 2

Digitalisering in de 
geotechniek

www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek

G501

https://www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek
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Om een bouwproject op tijd en binnen budget te realiseren, is het 
essentieel om vroegtijdig en continu aandacht te besteden aan de 
ondergrond. Toch gebeurt dit nog niet altijd. Het COB-netwerk gaat 
deze opgave aanpakken door de communicatie te verbeteren tussen 
geotechnici en spelers in de vroege fases van een project.

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Paul de Groot (Delta Ground Mechanics)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Aangepast plan van aanpak (PvA) dat aansluit op 
financieringsplan

Juni 2021

2 Zorgen voor voldoende financiering en in-kind bijdragen Juni 2021

3 Afronden activiteiten, publicaties Uitgesteld naar Q1 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het plan was om ca. tien interviews te houden. Momenteel zijn er vier afgerond en 
vijf in ontwikkeling. Het is moeilijk om voldoende prioriteit te realiseren voor de 
gesprekken door de drukte op het werk voor alle partijen.

 Nee

Kansen en risico's 
geotechniek

www.cob.nl/kansenenrisicos

G502

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Instructies, tips en 'verslagformulier' voor interviewers opgesteld. 3

Interviews afgenomen. Er zijn vier gesprekken gevoerd met technische 
managers, technici bij gemeentes en andere specialisten die bezig zijn met 
kansen en risico's van geotechniek. Deze hebben al veel opgeleverd.

3

Samenkomsten met klankbordgroep om inhoudelijk de interviews te 
bespreken

3

Interviews (tot nu toe) uitgewerkt en rode draden geformuleerd (voor zover 
mogelijk)

3

https://www.cob.nl/kansenenrisicos
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Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei richtlijnen, 
rapporten en modellen. Het COB-netwerk werkt aan een digitaal 
stappenplan dat inzicht geeft in de bestaande kennis, zodat deze 
beter benut kan worden.

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Rogier van Dee (DaeD Ingenieurs)
Secretaris: Casper van Laerhoven (Geobest)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak Juni 2021

2 Inventarisatie documenten Juli 2021

3 Financiering en in kind bijdragen organiseren Juli 2021

4 Structuur tool bepalen November 2021

5 Proof-of-concept van de digitale tool December 2021

6 Onderhoudsplan Q1 2022

De deliverables zijn nauwkeuriger geformuleerd t.o.v. de voortgangsrapportage in juni en komen nu overeen met de 
laatste versie van het plan van aanpak.

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Doordat de financiering lange tijd onzeker was en lager uitviel, moest de scope van het 
project worden bijgesteld en was de werkelijke opstart pas in september.

 Nee

Aanpak grondonderzoek
www.cob.nl/aanpakgrondonderzoek

G503

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Werkgroepvergaderingen en communicatie Alle deliverables

Structuur en inhoud vastgesteld 3

Proof-of-concept van de digitale tool ontwikkeld 3

OPMERKINGEN
Aangezien de tool digitaal is, kan deze gefaseerd worden ingevuld. Dit betekent ook dat stap 
voor stap functionaliteiten aan de tool kunnen worden toegevoegd. Hierbij kan gedacht 
worden aan het toevoegen van uitgewerkte voorbeelden, dynamische teksten, uitbreiden 
van de koppelingen met de kennisbank van het COB en de BRO, etc.

https://www.cob.nl/aanpakgrondonderzoek
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Het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik (WOR) is primair 
bedoeld voor ontwerpers en ondergrondprofessionals. In een veilige 
omgeving delen zij kennis en ervaring, en ontwikkelen ze nieuwe 
kennis 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.).

COB-coördinator: Gijsbert Schuur (per 1 januari 2022: Robbert Guis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

3 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

O75
Platform Waardevol 
ondergronds ruimtegebruik

www.cob.nl/platformwor

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijeenkomst 16 september 2021. Deze fysieke bijeenkomst stond in het teken 
van ondergrondse ruimtelijke kwaliteit en vond daarom plaats in Katwijk: in 
Kustwerk Katwijk zijn kustversterking en parkeren in één project gecombineerd 
met baten voor de economie en leefomgeving als gevolg.

1

Bijeenkomst 25 november 2021. Tijdens deze digitale sessie was er vooral 
aandacht voor de resultaten van de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Er is met 
elkaar van gedachten gewisseld over mogelijke vervolgtrajecten.

1

OPMERKINGEN

Platformbijeenkomst in Katwijk. (Foto: COB)

https://www.cob.nl/platformwor
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Tegenwoordig is het ontwerp doorgaans onderdeel van de scope 
van een opdrachtnemer. Een aannemer kan hiermee nog slimme 
aanpassingen doen in het ontwerp. Hoe kijken deze ‘ontwerpende 
aannemers’ aan tegen ondergronds bouwen?

COB-coördinator: Gijsbert Schuur (per 1 januari 2022: Robbert Guis)
Projectleider: Ruud Arkesteijn (Mobilis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak April 2021

2 Visiedocument Uitgesteld naar Q1 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het trechteren naar speerpunten is soepel verlopen. Het uitschrijven hiervan in 
tekstvoorstellen is opgestart, maar verloopt niet geheel volgens planning waardoor 
oplevering van de deliverable in 2021 niet haalbaar is. Verwerking van feedback vanuit 
de klankbordsessie, onderlinge afstemming en eindredactie moeten nog grotendeels 
plaatsvinden. Doel is om voor de Kerst een ruwe versie van het visiedocument op te 
leveren. Eindredactie, lay-out, publicatie en PR worden doorgeschoven naar Q1 van 2022

 Nee

O77
Visie ontwerpende 

aannemers
www.cob.nl/ontwerpendeaannemers

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Trechteren vanuit input naar maximaal tien speerpunten 2

Klankbordsessie conceptvisie speerpunten op 4 november 2021 2

Preview speerpunten tijdens platformbijeenkomst WOR op 25 november 2021 2

Uitschrijven van speerpunten naar tekstvoorstellen 2

Laatste bijeenkomst werkgroep op 6 december 2021 2

https://www.cob.nl/ontwerpendeaannemers
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Het COB, de TU Delft, het Vlaamse departement Omgeving en 
Vereniging Deltametropool zijn een ontwerpstudie gestart naar de 
mogelijkheden van integraal en multifunctioneel ruimtegebruik 
binnen sterk verdichte steden. Ontwerpteams richten zich op cases 
in Nederland en Vlaanderen waar ruimtelijke knelpunten op gebied 
van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen aan de orde zijn.

COB-coördinator: Gijsbert Schuur (per 1 januari 2022: Robbert Guis)
Projectleider: Gijsbert Schuur (Antea Group) i.s.m. Shana Debrock (Vlaanderen, 
departement Omgeving), Hans de Boer (TU Delft), en Thomas Dillon 
(Vereniging Deltametropool)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Zeven ontwerpen voor zes steden in NL en BE door 
multidisciplinaire ontwerpteams

November 2021

2 Zeven analyses voor zes steden in NL en BE door studenten 
TU Delft

Juli 2021

3 Eindpublicatie Q2 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Zowel de studententeams als de professionele ontwerpteams hebben met succes 
hun ontwerp afgerond en gepresenteerd. Het traject voor de eindpublicatie is 
opgestart.

 Bijna

 Nee

O78
Ontwerpstudie 
Stad x Ruimte

www.cob.nl/ontwerpstudie

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Eindpresentatie studenten 1

Lokale ateliers (september 2021) 2, 3

Eindpresentatie ontwerpteams (29-10-2021) 2, 3

https://www.cob.nl/ontwerpstudie


OPMERKINGEN
• De ontwerpstudie is een groot succes. De ontwerpteams hebben een analyse, visie en ontwerp met 

toekomstbeelden en een implementatiestrategie ontwikkeld op basis van ontwerpend onderzoek. De kwaliteit 
van het geleverde werk was indrukwekkend. De zes steden zijn ontzettend enthousiast over de resultaten van de 
ontwerpstudie en het traject vindt aansluiting bij de Citydeal Openbare Ruimte en Atelier X van het ministerie 
van BZK. De resultaten van de ontwerpstudie worden in de loop van 2022 in een mooi vormgegeven publicatie 
wereldkundig gemaakt. Het voornemen is om een vervolgproject op te starten, waarbij aansluiting op het traject 
van de Citydeal Openbare Ruimte het meest opportuun lijkt.

• Er is samengewerkt met Arcam, het architectuurcentrum van Amsterdam, om de resultaten van de ontwerpstudie 
te presenteren in de tentoonstelling Sub Terra. Deze expositie (1 oktober 2021 t/m 6 februari 2022) belicht het 
gebruik van de ondergrond door de eeuwen heen en bekijkt de kansen van ondergronds bouwen in Amsterdam en 
daarbuiten. Op de eerste verdieping zijn posters van de ontwerpteams te bekijken.

Eindpresentaties ontwerpteams. (Foto: COB) Eindpresentaties studententeams. (Foto: TU Delft)

Posters van de ontwerpstudie Stad x Ruimte als onderdeel van de expositie Sub terra in Arcam. (Foto's: Arcam/Sanne Couprie)
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O100
Platform Kabels en 
leidingen

www.cob.nl/platformkl

Platform

In dit platform komen participanten uit de kabel-en-leidingbranche 
samen om kennis uit te wisselen en te borgen, vraagstukken te 
agenderen en samenwerking aan te gaan. Het platform functioneert 
deels ter ondersteuning van de Kennisarena kabels en leidingen, 
omdat het netwerk door middel van de platformbijeenkomsten 
betrokken wordt bij de voortgang van de projecten.

COB-coördinator: Rudi Zoet

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar. Doorlopend

2 Digitale ontmoetingsplek buiten de 
platformbijeenkomsten om bieden. Er is een medium 
gewenst om nieuwswaardige ontwikkelingen, 
agendapunten en onderwerpen aan te dragen voor de 
platformbijeenkomsten. Dit doel is opnieuw op de lijst 
gezet, omdat Yammer (ingericht in 2020) niet tot het 
gewenste resultaat heeft geleid. 

Uitgesteld naar 2022

3 Onderzoeken of er draagvlak bestaat om een nieuw 
project vanuit het platform te initiëren. Kanshebber is een 
rapportage over kansen op gebied van duurzaamheid en 
circulariteit. 

Oktober 2021

4 Lancering/presentatie van deliverables Kennisarena op 
platformbijeenkomst.

December 2021

5 Betrokkenheid platformleden stimuleren. Juli 2021

6 Aandeel netbeheerders onder de participanten vergroten. 
Momenteel hebben niet-netbeheerders de overhand.

December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Het platform heeft niet aan kwaliteit noch aan deelnemers ingeboet ondanks de 
coronaperiode.  Er zijn bovendien meer activiteiten georganiseerd dan oorspronkelijk 
was afgesproken, zoals de zomersessies en de Kennisarenadag.

 Bijna • Het initiëren van een project over duurzaamheid/circulariteit blijft zweven: er 
komen weinig concrete ideeën terwijl er veel enthousiasme is over het onderwerp. Er 
is daarom een vervolg nodig in 2022. 

• De LinkedIn-groepspagina stond op de planning voor 2021, maar de laatste 
platformbijeenkomst is aangegrepen om te peilen in hoeverre hieraan behoefte 
bestaat om te voorkomen dat veel energie wordt gestoken in iets waar weinig 
gebruik van wordt gemaakt.

 Nee

https://www.cob.nl/platformkl


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Uitgebreide platformbijeenkomst in de vorm van Kennisarenadag. Naast de vaste onderdelen was er 
aandacht voor resultaten uit de Kennisarena en werd er gesproken over de naleving van de CROW500-
richtlijn. Het plenaire programma werd aangevuld met drie ronden subsessies. In totaal waren er zo'n 
honderd deelnemers aanwezig op de KNVB Campus in Zeist.

1

Buiten de platformbijeenkomst om zijn twee aanvullende sessies georganiseerd met als thema 
'duurzaamheid en circulariteit in de kabels-en-leidingenbranche'. De sessies zijn goed bezocht en 
aan de hand van de gesprekken die op gang kwamen, kon worden geconcludeerd dat het een thema 
is dat de platformleden bezighoudt. Er zijn een hoop ideeën en richtingen opgehaald, maar is er nog 
geen concreet plan voor een deliverable die concreet bijdraagt aan de behoefte. Er zal daarom nog een 
vervolgbijeenkomst worden georganiseerd in 2022.

3

Nieuw terugkerend onderwerp op agenda platformbijeenkomsten geïnitieerd: vraagstukken en 
initiatieven

3

Co-organisatie van platformbijeenkomsten met brancheverenigingen (o.a. Mijn Aansluiting, MVO 
Nederland) om het bereik te vergroten.

5 en 6

OPMERKINGEN
• De digitale bijeenkomsten als gevolg van de lockdown lijken een positief effect gehad te hebben op het bereik van 

het platform, maar een negatief effect op de betrokkenheid van de leden. Het interactieniveau is mettertijd lager 
geworden (dit is onder andere merkbaar aan de terugkoppeling op interactieve onderdelen, de onderwerpen die 
worden aangedragen en projectleiders die zich aanmelden voor de Kennisarena). Zodra de mogelijkheid bestaat 
om elkaar fysiek te ontmoeten, moet veel aandacht worden gegeven aan het netwerk-aspect. Om die reden zijn 
fysieke ad-hocbijeenkomsten georganiseerd (zie hierboven) en is tijdens de fysieke platformbijeenkomst in 
september extra ruimte gegeven om te netwerken en borrelen.

• Gedurende 2021 zijn Vitens en VodafoneZiggo participant geworden. Enexis is platformlid. Er vindt een 
proefparticipantschap plaats van TenneT. De platformbijeenkomsten zijn qua inhoud/thematiek zodanig ingericht 
dat deze interessant zijn voor netbeheerders van alle branches (energie, drinkwater, telecom etc.) door innovaties 
te benoemen en in te gaan op branche-specifieke vraagstukken.

Plenaire sessie op de Kennisarenadag 27 september 2021. 
(Foto: Vincent Basler)
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Koplopergemeenten
www.cob.nl/koplopergemeenten

Na afloop van de eerste fase van het project Vol onder maaiveld 
(april 2020), hebben de koplopergemeenten uitgesproken om als 
groep te willen blijven bestaan en een aantal innovaties verder te 
willen ondersteunen. De gemeenten komen  inmiddels geregeld bij 
elkaar om kennis uit te wisselen en vraagstukken te signaleren.

COB-coördinator: Edith Boonsma

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Minimaal vier goedbezochte bijeenkomsten per jaar. Doorlopend

2 Van de twaalf gemeenten is de helft nog geen participant 
van het COB. Doel in 2021 is nog zeker drie gemeenten te 
laten participeren.   

December 2021 

OP SCHEMA?

 Ja! Drie gemeenten zijn gaan participeren in 2021. De bijeenkomsten worden goed 
bezocht.

 Bijna Er zijn drie bijeenkomsten geweest. Een aantal gemeenten is nog geen participant; dat 
weten zij, er zijn toezeggingen, maar het is nog niet geregeld. 

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Er is een enquête uitgevoerd naar vraagstukken waar gemeenten tegenaan 
lopen. Uitkomsten worden meegenomen in de Kennisarena en in het GPKL.

1

Over een aantal onderwerpen uit Vol onder maaiveld worden de gemeenten 
regelmatig bijgepraat door de projectleiders.

1

Vanuit de Koplopergemeenten zijn een aantal afgevaardigden lid geworden 
van het kernteam van het onderzoeksproject Ontwerpen met algoritmen.

1

Voor het verticaal kabels-en-leidingsysteem (VKLS) van Leiden heeft een 
aantal gemeenten een financiële bijdrage toegezegd, zij gaan in deze innovatie 
investeren.

-

OPMERKINGEN
Deelnemende gemeenten: Alphen a/d Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, 
Leiden, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

O710

Platform

https://www.cob.nl/koplopergemeenten
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Recente verkenningen en analyses laten zien dat een gezamenlijke en 
integrale aanpak van ondergrondse kabels en leidingen breed gewenst 
is en gedeeld wordt. In de Kennisarena werken partijen samen aan  
projecten die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen 
en een beheersbare ondergrond.

De ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur is een veelomvattend, complex en 
belangrijk werkveld. Honderdduizenden kilometers aan kabels en leidingen in de 
ondergrond vormen de ruggengraat van de energie-, warmte- en drinkwatervoorziening, de 
afvoer van regen- en afvalwater, de digitalisering en nog veel meer diensten die onmisbaar 
zijn in de samenleving. Betrokken partijen onderkennen de noodzaak van samenwerking en 
zoeken elkaar in de Kennisarena; een werkprogramma gericht op samenhang, inspiratie en 
vertaling van operationeel en tactisch niveau naar strategisch niveau en vice versa.

De afgelopen tijd heeft de Kennisarena een ontwikkeling doorgemaakt. Met de analyse 
Common ground voor ondergrondse infra als startpunt is samenwerking met Mijn 
Aansluiting en het GPKL tot stand gekomen, waarna brancheorganisaties zijn betrokken 
en de Kennisarena met vier ontwikkellijnen is vormgegeven. Vervolgens zijn eigenaren van 
de ontwikkellijnen aangesteld die zorgen voor samenhang en voortgang van de projecten 
binnen die ontwikkellijnen.

In 2021 konden door de financiële injecties van het COB en Mijn Aansluiting, diverse 
projecten binnen de Kennisarena starten. Ook vanuit het Fonds Fysieke Leefomgeving 
(voorheen FCK-CT) werd en wordt financieel bijgedragen aan projecten, waardoor 
inmiddels een aantal projecten konden worden afgerond en vervolgonderzoek wordt 
gestart. Daarnaast zijn twee vooronderzoeken afgerond, zodat hiervoor een projectleider 
kan starten met zijn of haar onderzoek.

Buiten de lopende projecten wordt actief contact gezocht en onderhouden met 
organisaties die ook actief zijn op het gebied van ondergrondse ordening; onderzoeken 
worden afgestemd en samenwerkingen lopen. Denk hierbij aan het CROW, Rioned en De 
Bouwcampus. 

Er is contact gezocht met gemeenten, de VNG en het IPO om te trachten overheden te laten 
aanhaken bij de Kennisarena. Dat heeft geresulteerd in de aanstelling van een projectleider 
met sterke banden met de VNG en het neerleggen van een voorstel voor samenwerking met 
de themagroep Bodem en ondergrond van het IPO. 

Op 27 september 2021 zijn de eerste deliverables van de Kennisarena groots gevierd 
tijdens de Kennisarenadag die in samenwerking met het platform Kabels en leidingen, Mijn 
Aansluiting en het GPKL was georganiseerd. De projectleiders die op tijd en binnen budget 
(in coronatijd!) hun project hadden afgerond kregen een award uitgereikt, er waren drie 
ronden inhoudelijke sessies en meer dan honderd gasten fysiek aanwezig.

Kennisarena kabels en 
leidingen

www.cob.nl/kennisarena

https://www.cob.nl/kennisarena
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De veelheid aan voorwaarden, regelgeving, verordeningen en richt-
lijnen op het gebied van kabels en leidingen zorgt voor veel onduide-
lijkheid. In dit project wil het COB-netwerk inzichtelijk maken welke 
documentatie geüniformeerd kan worden en welke aanvullingen op 
de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen 
veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aan-
leggen.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Jan Kruithof (Legal Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Creatiefase spoorkaart: a) tussenproduct interactieve 
kaart, b) advies over uniforme proceslijn

Q2 2021

2 Oplevering definitieve interactieve kaart,  eindrapport, 
advies voor vervolgstappen

Q2 2021

3 Opzet voor proceslijn en handvatten voor beter gebruik 
regelgeving

Q2 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Alle (en meer!) deliverables zijn op tijd opgeleverd en feestelijk gepresenteerd tijdens 
de Kennisarenadag op 27 september 2021.

 Bijna

 Nee

O702
Hulp bij richtlijnen

www.cob.nl/hulpbijrichtlijnen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Plenaire presentatie en subsessie op Kennisarenadag 27 september 2021 2 en 3

https://www.cob.nl/hulpbijrichtlijnen


OPMERKINGEN
Het project Hulp bij richtlijnen heeft drie producten opgeleverd. Deze zijn alle drie te vinden via de projectpagina op 
www.cob.nl/hbr. Een kort overzicht:

• Het eindrapport komt deels overeen met de eerste gepubliceerde tussenrapportage. De eerste hoofdstukken van 
deze rapportage zijn gelijk, maar nieuw zijn een reflectie vanuit gedragswetenschappelijk perspectief en een visie 
van experts op de haalbaarheid en inhoud van een uniforme proceslijn (zie ook hieronder).

• Met twaalf ervaringsdeskundigen is gebrainstormd over de haalbaarheid en invulling van een uniforme proceslijn 
gericht op het afstemmen en communiceren in een project. Het projectteam heeft een opzet voor deze proceslijn 
gemaakt, inclusief tips specifiek voor gemeenten. In 2022 start het project Proceslijn voorspelbare samenwerking 
(met financiële bijdrage van Fonds Fysieke Leefomgeving) om de proceslijn verder uit te werken.

• Het resultaat van de inventarisatie – alle regels op het gebied van kabels en leidingen van alle gemeenten – is 
vertaald naar een interactieve kaart. Hierop is per gemeente zichtbaar welke verordeningen en richtlijnen onder 
welke naam worden gebruikt. Ook is in één oogopslag zichtbaar welke gemeenten welke verordeningen hebben. 
De kaart is een momentopname: er is (nog) geen budget voor beheer en onderhoud, en de vraag is ook of het COB 
volgens het netwerk (stakeholders) de juiste plek is voor een dergelijk overzicht.
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Ondanks allerhande regels en hulpmiddelen voor een zorgvuldig 
graafproces, ontstaat er nog steeds veel graafschade. Daarom wordt 
nu de vraag gesteld waarom mensen in de graafketen zich gedragen 
zoals ze doen. Er is een spel ontwikkeld om de realiteit na te bootsen, 
zodat een gedragspsycholoog kan analyseren wat er gebeurt en 
voorstellen kan doen voor effectieve interventies.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Jarko van Bloois (Legal Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Sessies :knelpunten in beeld Q3 2021

2 Sessies: oplossingen in beeld Q4 2021

3 Definitieve versie serious game Q4 2021

4 Einddocument met knelpunten, kansen en PvA voor 
vervolgstappen

Q4 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Na een noodzakelijke stop in verband met corona (fysieke sessies zijn noodzakelijk voor 
de gedragswetenschapper) zijn de sessies in volle gang en lijkt ook de planning voor 
oplevering van het eindproduct haalbaar. Alles wordt in het werk gesteld om nog dit 
jaar de rapportage op te leveren.

 Bijna

 Nee

O703
Samen zonder schade

www.cob.nl/samenzonderschade

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Gedoesessie en oplossingensessie ProRail 1,2

Subsessie Kennisarenada 2

Gedoesessie en oplossingensessie gemeente Capelle a/d IJssel 1,2

Gedoe- en oplossingensessie provincie Zuid-Holland 1,2

Werksessie ontwikkelmogelijkheden 2

https://www.cob.nl/samenzonderschade


Gedoesessies met ProRail en de gemeente Capelle a/d IJssel. (Foto's: COB)

OPMERKINGEN
Tijdens de subsessie op de Kennisarenadag werd het vraagstuk voor de aanwezigen aangevlogen vanuit het model dat 
Timo Jansen, de gedragswetenschapper, hanteert om van abstracte samenwerking naar concrete samenwerking te 
gaan. Het was voor de aanwezigen verhelderend om te zien waarom de samenwerking in de graafketen makkelijk blijft 
steken. Het leverde interessante inzichten op voor de uiteindelijke eindrapportage.

Model voor gedragsverandering. (Beeld: Timo Jansen)



Pagina 92 van 100

Regelgeving die betrekking heeft op kabels en leidingen is verspreid 
over een flink aantal wetten en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van 
de redenen dat er vaak onterechte aannames worden gedaan die een 
vlotte samenwerking en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk 
brengt zulke fabels én de feiten in kaart in een groeiboek.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Laurens van Raaij (Legal Infra)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Het ophalen van informatie binnen de marktketen. Februari 2021

2 Opstellen van concept-groeiboek aan de hand van de 
opgehaalde informatie. 

April 2021

3 Review van het concept-groeiboek. Mei 2021

4 Op- en aanmerkingen uit reviewronde verwerken, 
definitief groeiboek opstellen. 

Juni 2021

5 Publicatie groeiboek Juni 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Na oplevering van het groeiboek is doorgewerkt aan het verspreiden van de kennis.

 Bijna

 Nee

O704
Fabels en feiten bij kabels 
en leidingen

www.cob.nl/fabelsenfeiten

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Organiseren Kwis (zie opmerkingen). -

Groeiboek uitbreiden met quizfunctionaliteit. -

Bijdragen aan sessies van externen. -

Artikel in de Onderbouwing met oog op vervolg. -

https://www.cob.nl/fabelsenfeiten


OPMERKINGEN
• Alleen een groeiboek publiceren is eigenlijk niet genoeg: de fabels moeten de wereld uit en de feiten de wereld in. 

Het COB heeft hiervoor onder meer de Kwis bedacht: de kabels-koffie-kennis-quiz. In oktober en november vond 
elke dinsdag van 10.00 tot 10.30 uur een digitale sessie plaats waarin de deelnemers stellingen voorgeschoteld 
kregen. De winnaar ontving een taart, en de nummers 1, 2 en 3 de speciale Kwismastermok.

• Tijdens een van de juridische opentafelsessies van de VNG stond wet- en regelgeving rondom kabels en leidingen 
op de agenda. Op verzoek heeft het COB bijgedragen door het houden van een Kwis.

• De dwarsliggende feiten – feiten die goede samenwerking in de weg zitten – verdienen extra aandacht. Hiermee 
wil het COB-netwerk in gesprek met wetgevende instanties: wat kunnen we hieraan doen? Is het mogelijk de 
regelgeving aan te passen? Dit onderwerp is inmiddels in ontwikkelteam 6 van de Citydeal Openbare Ruimte 
ingebracht om meegenomen te worden in de plannen die daar worden ontwikkeld. Het COB blijft betrokken door 
actieve participatie in dit ontwikkelteam.  

• In de Onderbouwing is een artikel geschreven over de uitkomsten en het vervolg van Fabels en feiten. Projectleider 
Laurens van Raaij en burgemeester Steven Adriaansen, voorzitter van het GPKL, gaven hun visie.

Links Laurens van Raaij, rechts Steven Adriaansen. (Foto: Vincent Basler)
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Om de uitdagingen die volgen uit de energietransitie en de 
vervangingsopgave het hoofd te bieden, is het van enorme waarde 
als stakeholders hun data en informatie delen. Doel van dit project 
is om een aantal projecten te ondersteunen bij het uitwisselen van 
gegevens voor een beter controleerbare uitvoering van ondergrondse 
activiteiten.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: John Driessen (Sweco) tot 1 januari 2022

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Minimaal twee casussen van minimaal vier partijen die 
informatie uitwisselen

Uitgesteld naar Q2 2022

2 Een evaluatierapport met de geleerde lessen Uitgesteld naar Q4 2022

3 Een samenwerkingsverband tussen de partijen die 
belangrijk zijn om data-uitwisseling in de ondergrond 
succesvol en landelijk te laten slagen

Vervallen

4 Herzien plan van aanpak December 2021

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee De plannen zoals ze er lagen blijken te ambitieus voor deze taaie materie waardoor de 
werkgroep minder ver is gekomen dan gewild

O705
Samen digitaal

www.cob.nl/samendigitaal

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Deelnemen aan ontwikkelteam 5 (Datagedreven sturen) van Citydeal 
Openbare Ruimte

3

Creëren samenwerkingsverband met RIONED (GWSW), CROW (IMBOR), 
IMKL (Kadaster), BIMloket (NLCS), etc.

3

Overleg met drinkwaterbedrijven 1

Deelnemen aan het project Inventariseren afstemmingsvormen van De 
Bouwcampus

2

https://www.cob.nl/samendigitaal


OPMERKINGEN
Bij de start van het project begin 2021 is in eerste instantie voortgebouwd op het voorbeeld-pilotproject in 
Rotterdam: SIDO. Hier wisselen vier partijen informatie met elkaar uit op basis van de FAIR-principes en 
herbruikbare templates. Hiertoe zijn open source hulpmiddelen ontwikkeld en beschikbaar voor netbeheerders en 
gemeenten.

Dit voorbeeld-pilotproject analyserend, is de aanpak van het project Samen digitaal in de loop van 2021 bijgesteld: 
het één voor één betrekken van partijen om aan te sluiten bij een uitwisseling van informatie vraagt te veel tijd met 
meer dan duizend netbeheerders en meer dan driehonderd gemeenten. Bovendien kan die aanpak ook rekenen op 
veel weerstand, omdat veel partijen al eigen effectieve manieren van samenwerking hebben ontwikkeld. Uitgaan 
van samenwerkingen waarbij betrokkenen elkaar al kennen en op diverse vlakken al samen optrekken, lijkt een 
betere aanpak. Zulke partijen stimuleren om ook op gebied van digitalisering stappen te maken, geeft tijdwinst 
en goede voorbeelden voor andere, nog te ontwikkelen samenwerkingen. Er wordt daarom gestart met reeds 
bestaande samenwerkingsverbanden van meerdere partijen, de zogenaamde partnerprojecten, om grote aantallen 
netbeheerders en gemeenten in Nederland te kunnen bereiken. 

In voorbereiding op de keuze van partnerprojecten zijn in de laatste kwartalen van 2021 de stakeholders in beeld 
gebracht en zijn gesprekken gevoerd om de aanpak van het project Samen digitaal te bepalen. Er is in afstemming 
met het ministerie een aangepast plan van aanpak ontwikkeld en goedgekeurd, dat in 2022 verder uitgevoerd zal 
worden.
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Het bundelen van kabels en leidingen kan een potentiële goede 
oplossing zijn voor ondergrondse kabels en leidingen in stedelijk 
gebied. Het COB-netwerk wil daarom een groeiboek ontwikkelen 
waarin bundelingstechnieken worden beschreven en besproken.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Frank van Neer (Kragten) tot 1 januari 2022

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 In kaart brengen stakeholders en hun behoeften Voorjaar 2021

2 Inhoudsopgave groeiboek opstellen Juni 2021

3 Inventarisatie: met verschillende partijen spreken over 
vormen van bundelingstechniek die zij hebben toegepast/
kunnen worden toegepast

Medio augustus 2021

4 Begeleidingscommissie formeren Voorjaar 2021

5 Oplevering groeiboek Uitgesteld naar 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee De catalogus verdient nog een verdiepingsslag voordat deze gepubliceerd kan worden. 
Er is een nieuwe projectleider gezocht, zodat volgend jaar de catalogus kan worden 
afgemaakt.

O706
Catalogus bundelings-
technieken

www.cob.nl/bundeling

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Meerdere gesprekken gevoerd met de begeleidingscommissie over de inhoud 
van het groeiboek. 

1, 2, 3 en 5

Op 17 november 2021 is de begeleidingscommissie bij elkaar gekomen om 
afspraken te maken over het vervolg van dit project. Er zijn goede afspraken 
gemaakt, de commissie blijft aangehaakt, een vacature voor een nieuwe 
projectleider is uitgezet in het netwerk.

5

https://www.cob.nl/bundeling
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Vanuit het onderzoek Common ground voor ondergrondse infra 
is geconcludeerd dat ondergrondse infraprojecten met meerdere 
betrokken partijen leidt tot een onevenredige verdeling van kosten.
Het COB-netwerk wil zoeken naar oplossingen waardoor financiële 
aspecten geen spelbreker meer zijn voor een toekomstbestendige 
kabel- en leidingeninfrastructuur.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Dafra van Engelen (APPM)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Ontwikkelen en begeleiden denktank Voorjaar 2021

2 Komen tot een afgestemd en concreet plan van aanpak dat 
inzichtelijk maakt: 

• welke kennis moet worden ontwikkeld of verzameld; 

• wat de volgende stappen moeten worden;

• ideeën voor financiering;

• wie moet worden betrokken en op welke wijze.

Juni 2021

OP SCHEMA?

 Ja! Op 7 september 2021 is het rapport Consensus in kosten en baten gepubliceerd. Dit is een 
eerste stap richting een eerlijke financiële inrichting van kabels-en leidingenprojecten.

 Bijna

 Nee

O708
Consensus in kosten 

en baten
www.cob.nl/consensus

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Op 17 juni 2021 is aan een theoretische onderbouwing gewerkt. 2

Op 5 oktober 2021 is dit onderwerp besproken met het platform Kabels en 
leidingen.

2

Op 7 september 2021 is de publicatie verschen en zijn de projectleden 
uitgenodigd om deel te nemen aan een vervolg van dit project.

2

Op de Kennisarenadag op 27 september 2021 is gesproken over het vervolg 
van dit project.

2

https://www.cob.nl/consensus
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Bij veel partijen leeft het idee dat algoritmen gemeenten kunnen 
helpen bij hun inpassingsvraagstukken. Maar hoe pak je dat aan? In 
dit project wordt gewerkt aan een wiskundig model dat de regels/
criteria omschrijft die nodig zijn om een algoritme te voorzien van 
een toetsingskader: wanneer is de ene uitkomst beter dan de andere? 
Wat is een acceptabel scenario en wat niet?

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Arnout van Raaij (Geodan)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Overzicht van ruimtelijke inpassingscriteria Uitgesteld naar Q1 2022

2 Adviesmemo m.b.t. vervolgstappen Uitgesteld naar Q1 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De inhoud van de adviesmemo is gereed in losse elementen. December 2021 en de 
eerste maand(en) van 2022 worden gebruikt voor een laatste review en het opleveren 
van een samenhangend geheel.

 Nee

O709
Ontwerpen met algoritmen

www.cob.nl/algoritmen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Toetsen van criteria bij leveranciers 1 en 2

Afstemmen en vastleggen van de vervolgstappen 2

OPMERKINGEN
Op basis van de gesprekken zijn belemmeringen geconstateerd die van invloed zijn op 
de vervolgfase van het project. Deze inzichten worden meegenomen in de afsluitende 
adviesmemo.

https://www.cob.nl/algoritmen
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Het doel van dit project is te komen tot een groeimodel voor integrale 
samenwerking, waarin diverse stadia van volwassenheid staan 
benoemd, waarbij wordt aangegeven welke instrumenten er zijn 
(en moeten komen) om een volgend stadium van volwassenheid in 
samenwerking te bereiken.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Coördinator ontwikkellijn: Robbert Ephraïm (Mijn Aansluiting)
Projectleider: Sjoerd Loeffen (Mijn Aansluiting)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Ca. 10 interviews uitgewerkt en gevalideerd December 2021

2 Interviewmatrix voor vergelijking December 2021

OP SCHEMA?

 Ja! X

 Bijna

 Nee

KA4-03
Stimuleringsmodel voor 

samenwerking
www.cob.nl/integralesamenwerking

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews afgenomen en uitwerking 1, 

Analyseren resultaten 2, 4

Schrijven rapportage 3, 5

https://www.cob.nl/integralesamenwerking
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