
Zo werkt het COB
SITUATIE 20 JUNI 2022

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

Project
In onderzoeksprojecten werken experts 
uit het netwerk aan (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 program-
ma’s, waarin vraagstukken 
in samenhang worden 
onderzocht.
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BijeenkomstenKennis en communicatie
Een georganiseerd netwerk 
is een belangrijke rand-
voorwaarde voor goede 
samenwerking. Daarnaast is 
het essentieel dat resultaten 
actief gedeeld worden met het 
netwerk.

  Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online... 

  

 

 

 

  

  

 

 
  

Bezoekadres 

De Bouwcampus, 

begane grond 

Van der Burghweg 1 

2628 CS Delft 

 
Postadres 

Postbus 582 

2600 AN Delft 

LinkedIn 

@cobtweet 

 
  
Op de agenda 

• 13-02-2020 
Regiobijeenkomst Bodem, 

water en klimaat  

 
• 17-03-2020 

Praktijkfestival 
Ondergrond   

 

Stadsmuseum Gent (STAM) brengt 

de wereld onder uw voeten naar 

boven. De tentoonstelling 

Ondergronds in de stad (22 

nov. 2019 - 22 sept. 

2020) toont archeologische 

vondsten, verborgen ecosystemen 

en ondergrondse bouwwerken. 

>> Lees meer 
 
 

 
  
  

    

  
In deze nieuwsbrief: 

   >> FEEST! HET COB BESTAAT 25 JAAR 

   >> NIEUWE ONDERBOUWING EN VERDIEPING 

   >> FLEXIVAL OP 17 APRIL 2020 OVER KABELS, LEIDINGEN EN ORDENING 

   >> WORDT U SPONSOR OF STANDHOUDER OP BEYOND 2020? 

   >> OOK BIJ HET COB... 

Feest! Het COB bestaat 

25 jaar 

Het COB is opgericht in 1995 en dat betekent 

dat 2020 een feestjaar is! Hoogtepunt wordt 

de participantenparty op 12 juni, maar 

gedurende het jaar zijn er meer festiviteiten. 

 
Het feestjaar is officieel geopend tijdens de 

bijeenkomst van de COB-programmaraad op 23 januari jl. De gasten kregen de kans 

om als allereerste het fotohokje binnen te stappen en hun foto toe te voegen aan de 

Wall of Fame. Vanaf nu kan iedereen die actief is (geweest) binnen het COB zichzelf 

laten vereeuwigen. 

 

Tijdens de ontbijtbijeenkomst kregen de gasten een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten en nieuwe 

initiatieven. Over drie onderwerpen werd in kleine groepen verder gesproken. (Foto's: COB) 

>> Bekijk de aftermovie 

 

  

Cahiers, flyers, 
brochures

Founding members

Participanten

Kennispartners

Podcasts

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:

Onderbreking Webinars en 
video’s

Hulpwebsites Serious games

WEBSITE
www.cob.nl

Voortgangs-
rapportage

KPT
KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

KIVI
Engineering Society

Afdeling Tunneltechniek en 
Ondergrondse Werken 
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Voorwaarden

Wet- en regelgeving

Wetenschap

Financiën

REGIE

FEITEN EN 
INZICHT

NIEUWE 
WERKWIJZEN

DIGITAAL 
ECOSYSTEEM

Proceslijn voorspelbare 
samenwerking

Informatie-uitwisseling stroomlijnen

KENNISARENA KABELS EN LEIDINGEN

Ondergrondse infra en de 
Omgevingswet

Handvatten voor beleid

REGIE

Ontwerpen met algoritmen
Algoritmen gebruiken voor stedelijke 

inpassingsvraagstukken

Samen digitaal
Breed gedragen platform voor 

informatie-uitwisseling

Stimuleringsmodel samenwerking
Volwassenheidsmodel voor integrale 

samenwerking in de ondergrond

DIGITAAL ECOSYSTEEM

Meterruimte van morgen

NIEUWE WERKWIJZEN

Dwarsliggende feiten
Wet- en regelgeving zonder 

samenwerking te belemmeren

Catalogus bundelingstechnieken
Groeiboek met voor- en nadelen van 

bundelingstechnieken

Samen zonder schade
Onderzoek stimulerend systeem 

voor zorgvuldig graafproces

Inzicht in geldstromen
Welke invloeden zijn er op de verdeling 

van kosten en baten?

FEITEN EN INZICHT

Uitgevoerd onder leiding van stichting 
Mijn Aansluiting:

Begeleidingscomm. 
instrumentarium

Expertteam 
Civiel-TTI

Werkwijzer monito-
ring zinktunnels

Leren 
programmeren

Verdiepend onderzoek 
tunnelopgave

Groeiboek 
Assetmanagement

Evoluatiepad naar 
uniformiteit

BEHERENRENOVEREN BOUWEN
Groeiboek
Assetmanagement

Groeiboek
Renoveren

Groeiboek
Tunnelbouw

Verwachtingen digitale 
middelen

Fouttolerante systemen en 
onderhoud

Gebruiksscenario’sMicro-renovaties

Technische raakvlakken

DIGITALISERING

Dashboard Proof-of-concept 
leeromgeving

Data ontsluiten 
en delen

Aantoonbaar veilig 
meten en beslissen

Volwassenheids-
model V&V V&V-bibliotheek

Business-
case Taal/dataCultuur

KENNISBASIS

Probleemloos 
open

Groeiboek
Digitaal aantonen

Verduurzaming 
tunnelverlichting

Expertteam 
Duurzaamheid

Maatregelen 
energiereductie

DUURZAAMHEID

Maatregelen 
circulaire tunnels

Structural health analyse (SHA)Praktijk-
projecten

CIVIEL

Stuurgroep

Commissie 
Deformatie

Commissie 
Degradatie

Commissie 
Voegen

Constructief falen

TUNNELPROGRAMMA Praktijk

DOEL 1

 TUNNELS 
ADAPTIEVER

DOEL 2

TUNNELS BETER 
BEHEERBAAR

DOEL 3

TUNNELS SNELLER 
RENOVEREN

FUTURE PROOF 
TUNNELS

Wetenschap
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Starten later:

PLATFORM

Koploper-
gemeenten

Digitalisering geotechniek
Proof-of-concept meerwaarde 

monitoringsdata

Kansen en risico’s
Geotechniek naar voren met betere 

communicatie

Aanpak grondonderzoek
Digitaal stappenplan voor 

ontsluiting bestaande kennis

PLATFORM

Duurzaamheid

PLATFORM

Geotechniek

PLATFORM

Kabels en 
leidingen

Handboek Tunnelbouw
Ontwerp- en uitvoeringsaspecten 

weg- en railtunnels

PLATFORM

Waardevol 
ondergronds 

ruimtegebruik

4D-bouwenvelop
Tools voor vierdimensionaal 

ruimtegebruik

Logistiek bij tunnelrenovatie
Strakke, realistische en veilige 

ombouwplanningen voor tunnels

Cybersecurity
Kennis ontwikkelen ten aanzien 

van cybersecurity in tunnels

ISAC Tunnels
Information sharing and analysis centre

PLATFORM

Tunnels en 
veiligheid

PLATFORM

Beheer en 
onderhoud

Groeiboek: digitaal, online naslagwerk dat steeds wordt 
bijgewerkt en aangevuld.

Lopende COB-projecten: onderzoeken waarin experts uit 
het netwerk aan ondergrondse vraagstukken werken.

COB-platforms: veilige omgeving waarin vakgenoten 
kennis uitwisselen en vraagstukken verkennen.


