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9.00 uur Ontvangst
 Buiten bij het badhuis

9.30 uur Korte plenaire opening
 In de arena

10.00 uur Op pad: innovatiemarkt
 Door het hele park

12.00 uur Gezamenlijke lunch
 Op terras bij de herberg

13.00 uur Plenair hoofdprogramma
 In de herberg

15.00 uur Korte pauze
 Kof fie en thee in de zalen van de 
platformbijeenkomsten

15.15 uur Platformbijeenkomsten
 In de herberg en in het klooster

17.00 uur Borrel en aansluitende barbecue
 Op terras bij de herberg

Met optred
ens 

van de C
OBand

Alle thema’s 
van het COB 
zijn present! 
U herkent ze 
aan de kleur.

Ordening en waarde

Tunnels

Kabels en leidingen

Duurzaamheid

Geotechniek

Bij veel stands in het park vindt u een 
QR-code. Als u deze scant, kunt u 

informatie over de stand toevoegen aan 
de digitale goodiebag die u na afloop per 
e-mail ontvangt. U kunt dan thuis alles 

gemakkelijk nog eens nalezen.

Vul uw digitale 
goodiebag

Last van keuzestress? 
Volg dan een 

aanbevolen route!
U haalt hem bij de 
registratiebalie. Zie 
ook de andere kant 

van deze folder.

52C5P, doe je mee?45Duurzame tunnelbouwtechniek van BetonBallon46Ingrediënten voor succesvolle planafstemming

De CROW500 is de richtlijn voor zorgvuldig grondroeren 
van initiatief- tot aan gebruiksfase. De verantwoordelijkheid 
voor het voorkomen van graafschade is expliciet bij de hele 
graafketen. Met de app C5P (CROW500 proof) wordt de hele 
keten ondersteund in de toepassing van de richtlijn. De app 
is opgesteld door vertegenwoordigers uit de hele graafketen 
met brede kennis en expertise. Twee vertegenwoordigers 
laten de mogelijkheden van de app zien.
Jason Bergman (Brabant Water) en Ron de Puy (gemeente 
Utrecht)

Molenlanden is de eerste gemeente in Nederland waar 
de duurzame betonballon-methode is toegepast in de 
wegenbouw. Vergelijkbaar met papier-maché, maar 
dan in het groot en met andere materialen. De techniek 
levert flinke besparingen op: tot 50% beton, tot 70% staal 
en tot 60%  minder CO2-uitstoot. De toepassing in een 
civielkundig werk (waar verkeer overheen rijdt) is nieuw. 
De eerste tunnel van twintig meter lang is met succes 
gerealiseerd. ‘Betonballon geeft nieuwe inpassingsmoge-
lijkheden’, aldus Rijkswaterstaat.
Stan Uyland en Bas Uyland (BetonBallon)

Visma Roxit is specialist in digitale tooling op het gebied 
van communicatie en interactie tussen initiatiefnemers 
van werkzaamheden aan ondergrondse infrastructuur en 
bevoegde gezagen. Met name bij planafstemming zijn 
grote stappen te zetten, gedreven door digitalisering, 
vervangingsopgaven en de energie- en warmtetransitie. Wij 
vertellen graag wat naar onze mening cruciale ingrediënten 
zijn om deze planafstemming succesvol te maken.
Ruben Vlek en Albert Stoter (Visma Roxit)

48Circularitetten50Samen zonder schade51VKLS: verticaal kabels-en-leidingensysteem

Het spel Circularitetten laat zien hoe we binnen de tunnel-
wereld circulair kunnen werken. Hoe voorkomen we waarde-
verlies? Leer wat de parameters van waarde zijn, ervaar wie 
waarde vernietigen en hoe we de cirkel van waardebehoud 
sluiten. Ervaar zelf hoe een circulaire economie voor 
tunnels eruit kan zien. Met de drie snelle minigames à la 30 
seconds, memory en kwintetten krijgt u een spoedcursus 
waardebehoud. Meedoen is niet verliezen!
Willemijn Drok (COB/TEC) en Gioffry Maduro (COB/
Rijkswaterstaat)

Waarom helpen  tal van wetten, richtlijnen, toezicht 
en toolboxen niet om het aantal graafschades terug te 
dringen? In het project Samen zonder schade is het gedrag 
van de partijen in de graafketen onderzocht. Een serious 
game heeft de waarden, weerstanden en motieven aan 
het licht gebracht, zodat er nu handvatten zijn om wél 
beweging in de sector te krijgen.
Jarko van Bloois (COB/Legal Infra)

Het is vol onder het maaiveld. De ondergrondse infra-
structuur vormt het zenuwstelsel van de stad en is essentieel 
voor het functioneren van alle voorzieningen bovengronds. 
Daar waar bundeling nu wordt toegepast, zijn dit vaak relatief 
dure oplossingen (gestuurde boringen, betonnen leidin-
genkokers e.d.). Het te onderzoeken VKLS kan een effectief 
en relatief goedkoop alternatief worden. Daarnaast kan het 
bijdragen aan het beperken van graafschade (tientallen 
miljoenen euro per jaar) en overlast van werkzaamheden.
Pieter van Leeuwen, Joris Molemaker en Hilke van den Berg 
(gemeente Leiden)

51Graafrust is een keuze51 GROEIBOEK Catalogus bundelingstechnieken51Slimme ondergrondse infrastructuur

Nederland is nooit klaar. Het wordt steeds lastiger om 
onderhoud te plegen, laat staan nieuwe ambities uit te 
rollen. Wij zijn als beroepsgroep aan zet. PowerCast pleit 
voor mantelbuizen en trekputten in iedere open sleuf, 
zodat er op die plek niet voor ieder wissewasje gegraven 
hoeft te worden. Scheelt geld, mankracht, schade, overlast 
PFAS, CO2, ergernis en klachten. Helpt voor bereikbaarheid, 
adaptiviteit, duurzaamheid, dynamiek en ruimte in de 
ondergrond. Wie doet er mee?
Hildegarde Slotboom en Eugene Raaijmakers  (Powercast)

Het bundelen van ondergrondse kabels en leidingen 
lijkt een oplossing voor het gebrek aan ruimte in de 
ondergrond. Om gemeenten, netbeheerders, ondergrondse 
bouwers en anderen betrokken partijen kennis te laten 
maken met de techniek en de voor- en nadelen daarvan, 
maakt het COB-netwerk een catalogus bundelingstech-
nieken. Projectleider Arjan Visser zoekt ervaringsdes-
kundigen: wie is betrokken geweest bij de besluitvorming, 
het ontwikkelen of aanleggen van een bundelingsop-
lossing? Loop even langs, hij kan jouw expertise gebruiken!
Arjan Visser (COB/Antea Group)

Als innovatieve, technische totaalleverancier van systemen 
voor de aanleg van infrastructuren op het gebied van 
energie en rail biedt GM products onder andere multiducts, 
modular manholes, kabelgoten en een compleet scala aan 
elektriciteits- en communicatiekabels. Onze specialisten 
presenteren vol trots het portfolio voor de kabels-en-lei-
dingensector. U bent van harte welkom om bij te praten 
over de veranderingen in het productlandschap!
Ralph Smulders en Milan Lemmen (GM products)

53We vissen allemaal in dezelfde vijver54Digitale transformatieversneller in de infra54Tunnel in control

Er is te veel werk en er zijn te weinig mensen. Er zijn te 
veel vragen en te weinig antwoorden. En dan maken we 
het elkaar ook nog zo ontzettend moeilijk met gedoe’tjes 
rondom samenwerking, contracten, digitalisering, regels 
en beperkingen. Wat is jouw dominante gedoe, wie geeft 
jouw drijfvermogen en hoe vangen we samen de groene 
krokodil?
Klaske van der Veen (COB/Building Changes)

Versnel de digitale transformatie met behulp van de digitale 
tunneltweeling. Een digital twin is een informatiebron met 
alle gegevens die voortkomen uit, en noodzakelijk zijn voor, 
de volledige levenscyclus van een object. De toepassing is 
voor elke rol anders. Het valideren van een cameraplan, het 
opleiden en trainen van verkeersleiders en hulpdiensten, 
en het uitvoegen van virtuele tests zijn slechts een aantal 
voorbeelden. De kracht van een digital twin zit hem in het 
slim verwerken en analyseren van alle beschikbare gegevens, 
en het hergebruik hiervan. Kom met ons nadenken! Vertel 
welke uitdaging je in jouw rol ziet, dan tekenen we samen uit 
wat een digital twin hierin kan betekenen.
Sjors Both, Franc Fouchier en Edwin Torn Broers (Soltegro)

Voor ieder infrastructuurproject worden maatwerkappli-
caties voor besturingssoftware ontwikkeld, ook al is tachtig 
procent daarvan min of meer standaard en direct geschikt 
om opnieuw te gebruiken in vergelijkbare projecten en 
situaties. Transwarp stimuleert hergebruik van standaard-
werkzaamheden in zowel het ontwikkel- als het testtraject. 
Met een virtuele kopie van de werkelijkheid wordt vooraf 
getest of een idee werkt, wordt de logica van besturings-
software gecontroleerd en worden fouten in projecten 
vroegtijdig opgespoord. Hierdoor ontstaat er eerder inzicht 
in potentiële knelpunten en risico’s, wat complexe en dure 
wijzigingen later in het ontwikkeltraject voorkomt.
Jasper Staadegaard, Corné van Iersel en Arjan Neef (Innocy)

54Uniting what’s next54Tunnelconfigurator54Generiek besturingsplatform infraobjecten
Yunex Traffic realiseert hoogwaardige automatiserings- en 
digitaliseringsprojecten in de infrastructuur. Ervaar het 
verbinden van techniek en mensen met innovatieve 
digitale oplossingen, bijvoorbeeld voor assetmanagement, 
en het ontwerpen, testen en opleiden. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden ziet u ook duurzame systeemontwik-
kelingen voor de grote vervangings- en renovatieopgave.
Peter van Duijvenbode (Yunex Traffic)

Automatisering creëert tijd om begroting en ontwerp 
specifiek te maken en geeft focus op de kritische onderdelen 
en de grootste onzekerheden in een aanbesteding. De 
Tunnelconfigurator geeft een betrouwbare onderbouwde 
raming met bandbreedte voor infra- en assetmanagement, 
gebaseerd op een standaard uitgewerkt LTS-ontwerp. Met 
onder meer de gegenereerde aantallenlijsten en plan-
ningsregels biedt het systeem een referentie voor nadere 
uitwerking in termen van geld, risico’s en aantallen.
Ronald Hoogenboom (Vialis)

Het besturingsplatform van Technolution is dooront-
wikkeld tot een ICT-gedreven generiek ‘3Bx’-platform 
voor de bediening, bewaking en besturing van bruggen 
en sluizen. In het platform, dat operationeel is op de 
Gaasperdammertunnel en gereed is voor de Blankenburg-
verbinding, zijn de krachten van industriële automatisering 
en ICT gebundeld. Een demo toont de werking van het 
generieke besturingsplatform met een brug, waarbij het 
ICT-deel in combinatie met het Phoenix PLCNext-platform 
heeft geleid tot een integrale oplossing.
Danny Vroemen (Technolution)

54Samen naar data-driven infrastructuur54Semantische technologie in engineering55Snelcursus geotechnisch toespreken

World Class Maintenance is een nieuwe proeftuin begonnen 
binnen Fieldlab Camino. Fieldlab Camino heeft als doel 
om het onderhoud van infrastructurele werken volledig 
voorspelbaar te maken. Verschillende partijen werken in een 
ecosysteem samen: de asset owners, aannemers, kennisin-
stellingen, technologieleveranciers en brancheorganisaties. 
Zo ook BAM Infra Nederland. Het bedrijf heeft inmiddels een 
aantal verschillende data-driven diensten ontwikkeld op het 
gebied van infrastructuur. De partijen vertellen u graag over 
hun weg naar voorspelbaar, data-driven onderhoud binnen 
tunnels én andere infrastructurele assets.
Paul Brincker, Marcel Verkerk, Jolien Heijnen en Thijs 
Verbeek (BAM Infra)

De toenemende complexiteit van assets in de gebouwde 
omgeving brengt uitdagingen waarbij een traditionele 
systems-engineeringaanpak niet voldoet. Daarom trans-
formeert de keten naar dynamische digitale ecosystemen 
waarin op vernieuwende wijze wordt samengewerkt; 
een basis voor verregaande automatisering, waardoor 
engineeringactiviteiten gericht blijven op de kernprocessen. 
Hoe krijgt zo’n ecosysteem vorm? Hoe wordt van een 
documentgebaseerde tunnelstandaard een modelgeba-
seerde tunnelstandaard gemaakt en uitgewisseld met 3D 
CAD-projectsoftware?
Bram Bazuin (Semmtech) en Jeroen Kersten (Capgemini 
Engineering)

Als geotechnisch specialisten eerder betrokken worden 
in een bouwproject, kunnen kansen worden benut en 
faalkosten worden voorkomen. Een echte arena biedt het 
perfecte podium voor geotechnici om naar voren te treden. 
Ziet u kansen om risico’s te reduceren door veranderingen 
in aanpak, methoden, communicatie en opleiding? Klim op 
de zeepkist, deel uw idee en win applaus. Uw pitch wordt 
hoe dan ook hogelijk gewaardeerd!
Bram Pieneman (CROW)

4 Visie ontwerpende aannemers 5 Kademuur als energiefabriek 6 Deformatieanalyse met fotogrammetrie

Met name in binnenstedelijk gebied zal de vraag naar en 
de complexiteit van ondergronds bouwen steeds verder 
toenemen. Ontwerpende aannemers hebben op basis van 
hun kennis en ervaring met ondergrondse bouwprojecten 
tien speerpunten geformuleerd om ondergronds bouwen 
te verbeteren voor de toekomst. Er zijn tips voor het 
complete proces van planvorming en aanbestedingen 
tot het ontwerp en de realisatie. Belangrijke thema’s zijn 
omgeving, duurzaamheid en digitalisering.
Ruud Arkesteijn (COB/Mobilis)

Ook binnen de geotechniek wordt hard gezocht naar inno-
vatieve technologieën voor de energietransitie. De potentie 
van open water blijft grotendeels nog onbenut. Waterwegen 
vormen een groot deel van ons landschap en stalen 
damwanden zijn een veelgebruikte oeverbescherming. 
Door deze wanden uit te voeren als energiedamwand kan 
de thermische energie uit het oppervlaktewater en de 
ondergrond onttrokken worden voor zowel verwarming en 
koeling. De potentie van deze duurzame energiebron is met 
de grootschalige kaderenovaties enorm!
Korneel de Jong (CRUX) en Richard Janssen (Gooimeer)

Inzicht in het vervormingsgedrag van objecten is essentieel 
voor het beoordelen van bijvoorbeeld de restlevensduur. 
Traditionele deformatiemonitoring is echter relatief 
arbeidsintensief en duur. MODUPS maakt zeer nauwkeurige 
deformatieanalyses op basis van fotogrammetrie mogelijk. 
Puntenwolken en hoge meetsnelheid met de precisie en 
betrouwbaarheid van tachymetrie. Nu vooral toegepast op 
kademuren, maar ook binnen het ondergronds bouwen kan 
MODUPS ingezet worden om schade te voorkomen.
Maarten van Baars (Crux Engineering) en Yvo Hollman 
(BouwRisk)

7 Onderzoek en inspectie in tunnels 8 BDOK: bodem digitaal op de kaart 9 Samenwerkwijzer

Nebest is gespecialiseerd in inspecties, advisering, 
projectmanagement en diepgaande materiaalkundige 
onderzoeken op locatie en in eigen laboratorium. Dat kunt 
u van dichtbij meemaken. Op een groot en zwaar betonnen 
proefstuk laten experts diverse niet-destructieve inspectie-
technieken zien met uiteenlopende meetapparatuur zoals 
een betonradar, Ferroscan, inspectiecamera, impact echo 
en ultrasoonmeter.
Jan Kloosterman, Wouter van den Berg, Mark Lodema, Raoul 
Broekens, Jeroen Prop (Nebest)

Met Bodem digitaal op de kaart (BDOK) verzamelen we alle 
bodemdata en vertalen we die direct naar diverse toepas-
singen. Op de BDOK Storingskaart zien monteurs binnen 
een oogopslag of ze ergens veilig aan het werk kunnen. 
En met de quickscan en uitgebreide combirapportage 
beschikken werkvoorbereiders en engineers in de planfase 
over de bodemrisico’s en alle relevante bodeminformatie 
op hun werklocatie.
Michel Huizenga (Nazca Solutions) en Maarten Rutting 
(Antea Group)

Wordt wijzer in uw samenwerking: maak een foto van 
uw samenwerking en ontvang advies op maat! Met onze 
quickscan krijgt u eenvoudig een beeld van de status en 
verbetermogelijkheden binnen uw samenwerking. De 
beoordeling vindt plaats op negen gebieden, waaronder: 
waarom, waarheen, hoe en wat. Waar bewegen wij als 
samenwerking gezamenlijk naartoe? Hoe zorgt onze 
manier van organiseren ervoor dat het werkt? Wat maakt 
dat we kunnen leren en doorgroeien?
Henri van de Zande (Mijn Aansluiting)

10 Schade voorkomen met CROW500-software 11 Nieuwe GeoCentrifuge 12 GROEIBOEK  Cybersecurity tunnels

Om het aantal vermijdbare graafschades terug te dringen, 
moet de kabel-en-leidingbranche aantoonbaar volgens de 
CROW500-richtlijn werken. Software waarmee processen 
uitgevoerd, vastgelegd en deels geautomatiseerd 
kunnen worden, is daarbij een zeer welkom hulpmiddel. 
GOconnectIT, het bedrijf achter de KLIC-app, legt uit hoe 
hun nieuwe CROW500-module partijen in de graafketen 
kan helpen bij het werken volgens de richtlijn. Kom kijken 
hoe de module een hotspotanalyse, conflictanalyse en 
een proefsleuvenplan kan genereren.
Mart de Jong (GOconnectIT)

De nieuwe GeoCentrifuge van Deltares is officieel geopend 
en is al volop in gebruik. Er zijn onder andere proeven 
uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in het cyclisch gedrag 
van offshore monopalen, vervormingen in slappe grond 
en gronddrukken op rioleringsbuizen. Door een verhoogde 
zwaartekrachtsversnelling toe te passen, worden de 
spanningen in het schaalmodel gelijk aan de spanningen 
in de niet-geschaalde werkelijkheid. Hierdoor wordt 
representatief grondgedrag verkregen. Kom langs bij de 
stand voor meer informatie én deel uw ideeën voor nieuwe 
centrifugeproeven: wie weet wordt het op korte termijn 
gerealiseerd!
Dirk de Lange (Deltares)

Ooit begonnen als toelichting voor tunnelbeheerders (‘Wat 
is cybersecurity?’ en ‘Hoe overtuig ik m’n management?’), 
inmiddels uitgegroeid tot een handboek met een schat 
aan informatie. Inhoudelijk is het groeiboek Cybersecurity 
nog steeds primair gericht en gebaseerd op de (spoor-)
wegtunnels, maar feitelijk is de inhoud toepasbaar op de 
hele droge en natte infra. Het groeiboek is geschreven door 
beheerders, specialisten en betrokkenen, voor iedereen 
(van laag tot hoog in de organisatie) die beroepsmatig 
betrokken is bij tunnels (van planfase tot sloop).
Jasper Kimstra (COB/Kimpro)

13 Innovatieve inwinmethoden 14 Hoe kickstart je de warmtetransitie? 15 GROEIBOEK  Assetmanagement

Antea Group presenteert een scala aan innovatieve 
‘inwinmethoden’ om data te verkrijgen over onder- en 
bovengrondse kunstwerken. Enerzijds sensoringtoepas-
singen voor het monitoren van deformaties in staal en/
of beton, anderzijds innovatieve technieken op basis van 
virtual en augmented reality die inspecties vereenvoudigen 
en versnellen. U ontmoet bijvoorbeeld de robotische 
inspectiehond SPOT voor veilig inspecteren op moeilijk 
bereikbare plekken. De middelen dragen bij aan de voor-
bereiding  van grote vervangingsopgaven in de toekomst 
(sneller, simpeler, veiliger).
Vincent Bronder, Philippe Arghandeh Jouneghani, Jasper 
Heijmans en Eric Hof (Antea Group)

Hoe kunnen we slimmer warmtenetten ontwerpen, met 
zicht op de toenemende vraag in een krappe arbeidsmarkt? 
Met die vraag ging Heijmans met The People Group op zoek 
naar een oplossing om de warmtetransitie te versnellen 
met alle mogelijkheden die digitalisering biedt. Hieruit is 
GSD Heat ontstaan: software om parametrisch warmte-
netten te ontwerpen met oog voor inpasbaarheid en het 
reduceren van herhalend werk. Deze TomTom van de 
ondergrond helpt je om snel een weg voor warmtenetten te 
vinden in de bomvolle ondergrond.
Marcel Simons en Berend Doedens  (Heijmans) en Viktor de 
Haan en Rik Verweij (The People Group)

‘Projecten komen en gaan, de beheerder blijft altijd 
bestaan.’ Het assetmanagement van tunnels is belangrijker 
dan ooit. Tijd dus voor de ontwikkeling van een groeiboek 
dat structuur en overzicht geeft voor alle facetten van het 
assetmanagement van tunnels. Het groeiboek biedt niet 
alleen een kapstok voor het vastleggen en delen van reeds 
aanwezige kennis en ervaringen, maar ook voor het stellen 
van prioriteiten aan de nog te ontwikkelen of te verdiepen 
kennis. Een globale basis ligt er; doet u mee?
Hans Janssens (COB/DON Bureau)

16 Parametrisch ontwerpen in 4D 17 GROEIBOEK  Aanpak grondonderzoek 18 Innovatieve monitoringsoplossingen

Een parametrisch 4D-model waarin integraal boven- en 
ondergrondse ruimten effectiever worden ontworpen en 
(toekomstig) meervoudig ruimtegebruik in vervat zit. Welke 
parameters, data en werkwijze zijn hierbij nodig? En hoe leg 
je dit vast in een bouwenvelop? Het COB-netwerk ontwikkelt 
een parametrisch model waarmee de 4D-bouwenvelop 
getekend kan worden.
Merijn van Loon (COB/CroonenBuro5)

Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei 
richtlijnen, rapporten en modellen. Het COB-netwerk heeft  
een digitaal stappenplan opgesteld waarin per projectfase 
is toegelicht welke kennis waar aanwezig is en hoe deze 
gebruikt kan worden. Het groeiboek geeft zo praktische 
handvatten voor het opzetten van grondonderzoek en het 
maken van een ondergrondmodel.

Fugro ontwikkelt innovatieve meetsystemen voor 
permanente, real-time monitoring van kritische assets. 
Door continue monitoring van assets, de ondergrond en 
omliggende infrastructuur, kunnen projectrisico’s beheerst 
worden, kan de restlevensduur van verouderende assets 
bepaald worden en kan onderhoud worden geprioritiseerd. 
SealSafe meet bijvoorbeeld continu de positie van de 
Gina-profielen in een voegconstructie, zodat dreigende 
verplaatsingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord.
Edo Noordermeer en Koen Hiemstra (Fugro)

20 GROEIBOEK  Energiereductie tunnels 21 Veilig graven kan en moet beter 26 Tijdwinst door gevelbox

De  maatregelencatalogus voor energiereductie in tunnels is 
begin 2022 weer bijgewerkt. Er is veel gebeurd! Niet alleen 
zijn de meest actuele inzichten en besparingsmogelijkheden 
erin opgenomen, ook is er nu extra informatie over onder 
meer de bediening en aansturing van installaties. De 
informatie over besparingsopties is geactualiseerd, omdat 
nu duidelijker is hoe nieuwe technologie in de praktijk 
uitpakt. Ook wordt er dieper ingegaan op de trends in de 
energiesector en de keuzes die er te maken zijn.
Johan Naber (COB/Rijkswaterstaat)

MapXact staat voor veilig en efficiënt voorbereiden en 
uitvoeren van grondwerkzaamheden. Kom kijken wat 
wij voor u kunnen doen om graafschades te voorkomen. 
De geavanceerde risicoanalysetool RISKMap maakt op 
basis van verschillende databronnen van iedere m2 een 
risicoprofiel. In combinatie met grondradar en grondradar-
software is het mogelijk om tot tien keer meer proefsleuven 
te maken dan op de traditionele wijze, zónder overlast 
voor omwonenden en extra kosten voor bijvoorbeeld 
graafmeldingen. Een direct, betrouwbaar digitaal resultaat, 
CROW500-proof.
Frank Hek, Marthe Rotte en John van Schijndel (MapXact)

De vraag naar kleinere wooneenheden groeit. Netwerkbe-
drijven en hun aannemers zoeken naar oplossingen om 
de doorlooptijd van het realiseren van een aansluiting te 
verkorten. De gevelbox is een alternatief voor de meterkast 
zoals we die kennen. De huisaansluitingen worden 
ingevoerd en aangesloten in een in de gevel opgenomen box.
Marco Kock (Mijn Aansluiting)

26Uniforme watermeterbeugels26Prefab-meterkast27GROEIBOEK  Renoveren

Stel: je gaat de waterleiding aansluiten en je hebt nu nét 
de  ophangbeugel van het andere waterleidingbedrijf bij 
je. Dan moet je terug naar het magazijn om het juiste 
beugeltje op te halen. De afstand, de brandstof en verspilde 
tijd staan niet in verhouding tot de kosten (ca. 12,50 euro) 
van zo’n beugeltje. Dus stel nu dat het ons als branche lukt 
om een uniforme watermeterbeugel  te maken?
Marco Kock (Mijn Aansluiting)

Een prefab-meterkast is een kant-en-klare (gecertificeerde) 
meterkast, weerbestendig en inclusief een bodemplaat 
met de juiste doorvoeropeningen. Zodra de fundering en 
begane grondvloer gereed zijn, wordt de prefab-meterkast 
hierop geplaatst, geïnstalleerd en aangesloten op de 
netwerken. Nog voordat de muren van de woning er staan, 
staat de definitieve meterkast. De aansluitingen zijn direct 
beschikbaar.Wil je er eentje in het echt zien?
Marco Kock (Mijn Aansluiting)

Kennis rondom renovaties komt samen in het groeiboek 
Renoveren. In de nieuwste versie zijn recente ervaringen 
verwerkt en actuele ontwikkelingen meegenomen. Ook 
zijn er vele verwijzingen toegevoegd naar andere handige 
kennisdocumenten, van het COB en anderen. Een nieuw, 
belangrijk item voor de volgende versie staat ook in de 
startblokken: het ‘evolutiepad naar uniformiteit’. Kom 
langs en doe mee! 
Arjan Tromp (COB/Infra Kompas)

28Grondradar: de bodem in kaart29Wat weet u van tunnelveiligheid?30Bodeminzichten

Met behulp van grondradarmetingen is het mogelijk om 
op een non-destructieve manier ondergrondse infra in 
kaart te brengen. Dit draagt bij  aan het voorkomen van 
graafschade en er hoeven significant minder proefsleuven 
gegraven te worden. Daarnaast geeft het een vlakdekkend 
beeld van de gehele ondergrond van het projectgebied. 
Niet alleen kabels en leidingen worden in kaart gebracht, 
ook funderingsresten, archeologie en overige objecten in 
de bodem worden gedetecteerd.
Len Meuwissen (Euroradar)

Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) is hét loket 
voor vragen over tunnelveiligheid in Nederland. Het 
platform deelt op een laagdrempelige en proactieve manier 
bestaande Nederlandse en buitenlandse kennis over 
tunnelveiligheid met alle personen en organisaties die 
beroepsmatig met tunnels en tunnelveiligheid bezig zijn. 
Hoe goed is uw kennis van tunnelveiligheid? Doe de quiz en 
zet de wereld op zijn kop!

Door verschillende apparatuur en meettechnieken te 
combineren, is de afdeling GEO van Heijmans in staat om 
voor verschillende doeleinden de ondergrond te scannen 
en in kaart te brengen wat er feitelijk aanwezig is aan 
kabels en leidingen, oorlogsresten en archeologische 
artefacten. Reis mee de diepte in en maak door middel van 
een live demonstratie kennis met meettechnieken voor de 
ondergrond.
Hugo Hillen, Teun de Laat en Maarten Bosma (Heijmans)

31GROEIBOEK  Maatregelen circulariteit33Kruisende belangen in één oplossing36Rad van ondergrondse waarde 

In elk project heb je een moment waarop je jezelf afvraagt 
waarom iets niet is opgenomen in het contract. Waarom 
stelt een opdrachtgever bijvoorbeeld niet meer meetbare, 
tastbare eisen omtrent circulariteit? Met het opstellen 
van een maatregelcatalogus voor circulariteit gaan we 
samen met de hele keten ‘nieuwe’ spelregels vaststellen 
om te komen tot een circulaire tunnel. Gestandaardiseerd, 
geüniformeerd en helder voor zowel opdrachtgevers als 
opdrachtnemers. De oogst van de afgelopen twee jaar 
verwoord tot daden.
Alex Kalden (COB/Techniek Nederland)

Hoe kan de boven- en ondergrondse ruimte integraal 
worden ontworpen? Deze serious game brengt de 
verschillende opgaven met elkaar in verband en stimuleert 
spelers samen te zoeken naar oplossingen. Door het 
stapelen van 3D-spelkaarten worden kansen en knelpunten 
blootgelegd. Een inspirerende tool voor planvorming in 
de bestaande stad waar vaak veel verschillende belangen 
elkaar kruisen. Kom gezamenlijk tot integrale en ruimtelijke 
oplossingen, waarbij ingrepen in netwerk, occupatie en 
ondergrond elkaar aanvullen en versterken.
Jens Jorritsma (COB/Obscura) en Bram van Ooijen 
(bureauUfo)

Voor het COB-project 4D-bouwenvelop wordt gezocht 
naar de definitie(s) van waardevol ondergronds bouwen. 
Hiervoor wordt het ‘6 capital-model’ gebruikt: een 
opdeling naar de financiële, productieve, intellectuele, 
menselijke, sociale en natuurlijke waarde. Geef het rad een 
draai en denk mee over de betekenis van deze zes waarden 
in relatie tot de ondergrond!
Isabel Driessen en Thomas Dillon (COB/el Kantoor)

37GROEIBOEK  Digitaal aantonen38Verdiepend onderzoek tunnelopgave39 GROEIBOEK Fabula et veritates, weet u de route? 

Het groeiboek Digitaal aantonen was een van de eerste 
producten uit het eerste tunnelprogramma. Hoog tijd voor 
een nieuwe versie, want de ontwikkelingen gaan razendsnel! 
Een flink aantal nieuwe deliverables zullen in het groeiboek 
worden opgenomen. Er is kennis verzameld over verificatie 
en validatie, digitale tweelingen, volwassenheidsmodellen, 
aantoonbaar meten en beslissen, leeromgevingen en nog 
veel meer. Wat missen we nog? Is dit logisch? Is dit hulp? 
Kom langs en help met samenstellen!
Jack Blok (COB/Arcadis)

Eigenaren van tunnels vanuit gemeenten, ProRail, 
Rijkswaterstaat, Programma Tunnelrenovaties Zuid-Holland 
(PTZ) en Vlaanderen hebben behoefte aan nadere duiding 
en verdieping van de gezamenlijke tunnelopgave. Zijn er een 
of meerdere knelpunten te verwachten, in welk type werk 
en wanneer? Gaat het om een piek of blijft het continu meer 
werk? Wat is de invloed van de hoeveelheid werk in andere 
werkvelden? Oftewel: hebben we het over één probleem of 
over tien verschillende problemen met tien verschillende 
oplossingsrichtingen?
Richard Bormans (COB/Arcadis)

Belemmeringen in wet- en regelgeving: iedereen in de 
wereld van de kabels en leidingen ervaart ze. Soms is er 
echt sprake van een belemmering, maar het kan net zo 
goed gebrek aan kennis, capaciteit of tijd zijn om volgens 
de regels te werken. In het groeiboek Fabels en feiten 
zijn welgeteld 82 fabels en 71 feiten over de wet- en 
regelgeving voor kabels en leidingen bij elkaar gebracht. 
Kent u het verschil? Bewandelt u in één keer de juiste route 
door het doolhof van fabels en feiten?
Laurens van Raaij (COB/Legal Infra)

40Fietsenstalling in het IJ40Renovatie zinkvoegen metrotunnel Rotterdam40Nieuwe universiteitsbibliotheek in monument

IJboulevard is een fietsenstalling met aanvaarbescherming 
in het hartje van Amsterdam, in het IJ naast het Centraal 
Station, boven de Noord/Zuidlijn. De fietsenstalling biedt 
plaats aan 4000 fietsen, en vormt, met het dak ingericht 
als boulevard, een nieuwe leefruimte waar je kunt flaneren 
met spectaculair uitzicht op het IJ. Duurzaamheid speelt 
een hoofdrol: toekomstbestendig, klimaatadaptief en 
natuurinclusief. Hollands glorie pur sang.

Begin 2015 wordt bij de RET een lichte lekkage in de 
metrotunnel gemeld. Achter de brandwerende bekleding, 
bij de zinkvoeg, is sprake van betonschade en bezweken 
ankers van zowel het Omega- en Ginaprofiel. Na nader 
onderzoek is een bouwteam samengesteld om de oorzaak 
te achterhalen en deze unieke schade te herstellen. Er 
worden innovatieve oplossingen bedacht die in een beperkt 
tijdvenster gedurende de nacht uitgevoerd moesten 
worden. De tunnel heeft nu voor de komende vijftig jaar 
weer een veilige voegdichting.
Ad Molendijk (RET), Maurice Hol (BAM infra) en Peter 
van Nes (Van Hattum en Blankevoort) en Rolf Dalmeijer 
(gemeente Rotterdam)

Het monumentale Binnengasthuisterrein in Amsterdam 
wordt omgebouwd tot de nieuwe universiteitsbibliotheek. 
Het pand is van een geheel nieuwe fundering voorzien en 
vervolgens onderkelderd. Door middel van vijzeljukken, 
gedragen door 650 nieuwe funderingspalen aangebracht 
in ruimtes met beperkte hoogte, is het gebouw voorzichtig 
opgevangen en de kelder ontgraven. Gezien de gevoelige 
omgeving ging er extra aandacht uit naar de omge-
vingsbeïnvloeding. De verbouwing levert een duurzame, 
moderne bibliotheek op.
Jorrit de Vries en Guido Meinhardt (Crux Engineering)

40Corbulotunnel in de RijnlandRoute42Proefopstelling zinkvoeg Eerste Heinenoordtunnel43Tunnelventilator voor de Corbulotunnel

De RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding tussen de 
A44 en de A4 bij Leiden, levert niet alleen een belangrijke 
bijdrage aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en de 
economische ontwikkeling van de regio rondom Leiden, 
maar ook aan het ondergronds bouwen in Nederland. Het 
ontwerp van de tunnelconstructie, de beheersing van de 
risico’s, het plug&play-concept voor tunneltechnische 
installaties en de verlichting van de tunnelentree met 
zonlicht over glasvezel zijn innovaties die het ondergronds 
bouwen een stap verder brengen; slimmer, duurzamer en 
omgevingssensitiever.
Johan de Wit en Piet Jansen (provincie Zuid-Holland)

In  COB-verband wordt vanuit de commissie Voegen 
onderzoek gedaan naar renovatie en het conserveren 
van de zinkvoegen bij afzinktunnels. Op dit moment 
vinden er testen plaats bij de Kiltunnel met kathodische 
bescherming en bij de Eerste Heinenoordtunnel met het 
toepassen van een inhibitor. Voor u staat een proefop-
stelling van een zinkvoeg van de Eerste Heinenoordtunnel. 
U krijgt uitleg over de testen die worden uitgevoerd met 
deze proefopstelling en hoort de eerste resultaten daarvan.
Stephan van der Horst (RWS) en Jeroen Dicker (Dura 
Vermeer)

De tunnelventilatoren van Novenco sluiten aan bij de 
BREEAM-certificering van duurzame gebouwen. Met een 
ventilatorrendement van 92% en een ‘recycleerbaarheid’ 
van 98% na een levensduur van meer dan dertig jaar, zijn 
deze tunnelventilatoren wereldwijd toonaangevend en de 
absolute top in hun klasse. De nieuwe aanjaagventilatoren 
bieden compromisloze kwaliteit en betrouwbaarheid. 
Hierdoor is ook de samenwerking met COMOL5/Croon-
wolter&dros voor de Corbulotunnel ontstaan.
Ruud Wissink (Novenco)

TUNNELS EN VEILIGHEID • BEHEER EN 
ONDERHOUD • DUURZAAMHEID
Herberg, begane grond, atrium
Een gezamenlijk rondje langs de grote, lopende tunnelprojecten onder het 
motto ‘Hoe is het met ...?’. De volgende tunnelprojecten en -programma’s 
kunt u in ieder geval verwachten: RijnlandRoute, Aanpak Wegtunnels 
Amsterdam, Heinenoordtunnel, Roertunnel en Tunnel Swalmen, 
Gaasperdammertunnel, Kiltunnel, Hubertustunnel, Maastunnel en 
Salland-Twentetunnel. Ook is er aandacht voor tunnels over de grens.

WAARDEVOL ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK
Herberg, eerste verdieping, zaal Bacchi
De platformleden gaan tijdens deze sessie onder meer in gesprek over het 
COB-project 4D-bouwenvelop Ton Venhoeven (VenhoevenCS), Michel 
Duinmayer (Ministerie van IenW) en Paul Plambeck (Buro Sant en Co). 
Ook vertelt een landschapsarchitect welke kansen bodemdaling biedt.

KABELS EN LEIDINGEN
Klooster, begane grond en eerste verdieping
Uiteraard wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de Kennisarena, bij 
fabels en feiten en noemenswaardige nieuwsberichten uit de branche. 
Ook worden de platformleden betrokken bij nieuwe projectinitiatieven in 
de Kennisarena: op welke manier kunnen capaciteitsknelpunten in beeld 
worden gebracht, de sector worden verduurzaamd en invulling worden 
gegeven aan de wens van een proefsleuvendatabase?

Na het plenaire gedeelte gaat de groep uiteen voor twee ronden subsessies. 
De duurzaamheidsquiz test de kennis over onderwerpen zoals circulariteit, 
klimaatverandering en biodiversiteit, in het samen-zonder-schade-spel 
draait het om het (niet) veroorzaken van gedoe in het graafproces en het 
samenwerkingspel brengt de belangen van integraal programmeren in 
beeld.

GEOTECHNIEK
Herberg, eerste verdieping, zaal Plotinae
Voor de Schreudersprijs werden ook geotechnische hoogstandjes 
genomineerd. Twee geven er een uitgebreide presentatie. Daarnaast is er 
een interactieve sessie over proefbelasten en blikt platformambassadeur 
Mandy Korff (TU Delft/Deltares) vooruit op het komende halfjaar.

Platform- 
bijeenkomsten

‘s Middags zijn er platformbijeenkomsten waarbij alle congresgasten 

welkom zijn. De innovaties van de ochtend zijn tenslotte pas écht 

inspirerend als je erover kunt napraten met vakgenoten. Er staan 

voor elke platformbijeenkomst ook extra presentaties en interactieve 

subsessies op het programma.

15.15 - 17.00 uur
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Stands op de innovatiemarkt: serious games, 
presentaties, workshops, demo’s ...  
Zie de andere zijde van deze folder!

A

Herberg, begane grond, atrium
Plenair middagprogramma en gezamenlijke platformbijeenkomst 
Duurzaamheid, Tunnels en veiligheid, en Beheer en onderhoud

B Badhuis

C

Arena
Plenair ochtendprogramma

Herberg, eerste verdieping, zaal Plotinae
Platformbijeenkomst Geotechniek

D

Herberg, eerste verdieping, zaal Bacchi
Platformbijeenkomst Waardevol ondergronds ruimtegebruikE

Terras buiten voor de herberg
Lunch, borrel en barbecueF

Klooster, begane grond en eerste verdieping
Platformbijeenkomst Kabels en leidingenG

Via tunnel generalis

Via tunnel civilia

Via Flexival generalis

Via futurum

Via tunnel digitalia

Via Beneficium

Via profundum

Via Flexival digitalis

Op elke naambadge staat een aanbevolen route. Als u deze route volgt, komt u gegarandeerd 
langs stands die voor u interessant zijn. Maar u hoeft zich hier zeker niet aan te houden! Kijk 
vooral rond, lees deze folder en ga naar de stands die u aanspreken. 

Wat goed is om te weten: voor sommige stands is het handig als u er op een specifieke tijd 
bent. Dit staat aangegeven op uw routekaartje.

Aanbevolen routes


