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Don't stop me now. Op het COB-congres van 20 juni 2022 zong de COBand 
dit nummer van Queen als openingslied. Het symboliseerde de afsluiting 
van een tijd met beperkingen waarin het COB zich niet heeft laten tegen-
houden en is blijven groeien. Het aantal participanten is sinds 2019 flink 
toegenomen en we zitten nu op 109 organisaties die in gezamenlijkheid 
puzzelen aan vraagstukken rondom ondergronds bouwen. Wat een getal! Ik 
word er stil van, maar ook nog meer gemotiveerd om door te gaan met mijn 
geweldige team en dit fantastische netwerk.  

De opgaven waar we voor staan, zijn onverminderd groot en we zien nu ook echt dat de hele samen-
leving in de volgende fase terecht is gekomen. Van ongebreidelde groei en beschikbaarheid naar 
beperking in grondstoffen, in mensen, in ruimte. We weten dat het anders moet, maar nog niet precies 
hoe: de fase van chaos, die altijd volgt op een fase van overvloed.  Ik was zelf met tachtig collega-be-
stuurders op Terschelling voor de Infra Vijfdaagse en ook daar was de bewustwording dat het anders 
moet en kan merkbaar. Het was fijn om daar te horen dat het ‘COB-model’ als goed voorbeeld kan 
dienen voor andere sectoren en ik ga me daar dan ook persoonlijk voor inzetten. Wilt u meer weten over 
dit evenement en u aansluiten? Bel me dan gerust. 

Platforms en brood met pindakaas
De platforms van het COB zijn de veilige ontmoetingsplaats voor mensen met dezelfde interesses of 
opgaven. We hebben gemerkt dat een hybride aanpak (het deel kennisoverdracht digitaal, het deel 
netwerken en discussie fysiek) voldoet aan de behoeftes in ons netwerk. Toch zien en horen we de 
enorme toegevoegde waarde van de fysieke ontmoetingen. We willen iedereen dan ook oproepen 
zoveel mogelijk naar het COB te komen als dat enigszins kan en past. Wij zorgen voor een fijne werkplek 
de rest van de dag, er is brood en pindakaas en je bent van harte welkom!

Dit mooie vak
Naast de PDEng-track Tunnels die hoort bij het programma Future proof tunnels (zie elders) heeft het 
COB dit voorjaar een nieuwe, eendaagse cursus over tunnelveiligheid ontwikkeld en gegeven. Dit in 
samenwerking met PAOTM die de oorspronkelijke vierdaagse cursus organiseerde. Maar we doen meer 
op het gebied van onderwijs, dat leest u op de volgende pagina’s.

Het COB- bureau op zijn nieuwe tijdelijke plek
In de vorige voortgangsrapportage was het nog aanstaande, nu zijn we al helemaal gewend op onze 
nieuwe tijdelijke locatie op de eerste verdieping van de Van der Burghweg 2 in Delft. Een fijne ruimte, 
maar wel met beperkingen. De entree is onduidelijk en onaantrekkelijk (excuus!) en we komen veel 
ruimte tekort voor de meer dan vijftig grotere bijeenkomsten die we jaarlijks organiseren. De beloofde 
verhuizing naar de begane grond, waar die ruimte er wel is, is helaas door problemen in de bouw met 
een jaar uitgesteld. Mogelijk komen we dus nog bij u langs om hulp te vragen voor de organisatie van 
bijeenkomsten.

Leeswijzer
Voor de vijfde 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 meerkeuze-
menu 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. 

Don't stop me now
www.cob.nl
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In de pdf-versie van deze uitgave (die u altijd kunt vinden via www.cob.nl/voortgangsrapportage) kunt 
u 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 deli-
verables 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 en een prachtige zomer!

Karin de Haas
Directeur COB

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
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Ellen van Eijk
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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
• Directeur 
• Manager tunnelprogramma

Edith Boonsma
• Programmamanager Kennisarena 

kabels en leidingen 

Brenda Berkhout (TEC)
• Coördinator tunnelprogramma 

Civiel

Jenny Daverveld (Covalent)
• Coördinator tunnelprogramma 

Digitalisering

Bart Duijvestijn (Arcadis)
• Coördinator tunnelprogramma 

Wetenschap en raakvlakprojecten

Robbert Guis (Guis Architectenwerk)
• Coördinator Ordening en waarde

Ben van den Horn (Arcadis)
• Coördinator KPT

Bram ten Klei (Innocy)
• Coördinator tunnelprogramma 

Digitalisering

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 gemeen-
schappelijk 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 discus-
siëren 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 samen-
hang 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



Het schema hieronder (verdeeld over twee pagina's) visualiseert 
de samenhang tussen de platforms en projecten.
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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

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 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.
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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 eerste halfjaar van 2022 was fysiek bij elkaar gekomen gelukkig steeds vaker 
mogelijk. Wel werd regelmatig gekozen voor een hybride oplossing, wat inmiddels geen probleem is 
bij het COB; zowel livestreams als filmopnames kunnen snel en zonder technische hulp van buiten op 
professionele wijze worden verzorgd.

Nieuw in het afgelopen halfjaar:

• Vernieuwing website 
Nu de 'digitale drukte' enigszins is geluwd, kan er weer geïnvesteerd worden in de bestaande middelen, 
zoals de website. Enerzijds wordt naar de vormgeving van de website gekeken: er is inmiddels zo veel 
informatie dat gebruikers als snel door de bomen het bos niet meer zien. De vernieuwde homepage 
(gelanceerd op het COB-congres) is  geïnspireerd op de overzichtsplaat die al langer door het COB 
wordt gehanteerd om de vele activiteiten op een gestructureerde manier weer te geven. Pop-up-
vensters zorgen ervoor dat websitegebruikers informatie kunnen vinden terwijl ze óók het overzicht 
behouden. Naast de zichtbare verbeteringen wordt er flink technisch onderhoud uitgevoerd, wat onder 
meer zal leiden tot snellere laadtijden.

• Meer aandacht voor kennis toepassen
Zoals al in de inleiding is genoemd, heeft het COB in samenspraak met PAOTM de cursus Tunnelvei-
ligheid vernieuwd. Deze stap past bij het voornemen om ontwikkelde kennis actiever te delen met het 
netwerk, zodat kennis niet in een (digitale) boekenkast verdwijnt, maar daadwerkelijk wordt toegepast. 
In de rapportage verderop leest u meer over de cursus waarvan de basismodule inmiddels met succes 
in praktijk is gebracht. 

Om ervoor te zorgen dat de lessen uit het kennistraject van de Gaasperdammertunnel goed worden 
benut, werd ter afsluiting van het traject een masterclass georganiseerd. Meer hierover leest u in de 
sectie Net afgerond (pagina 14).

Kennis toepassen geldt ook voor studenten: in het ondergronds bouwen is grote behoefte aan mensen 
die hun niet-ondergrondse kennis inzetten voor het vakgebied. Op de pagina's hierna staat toegelicht 
hoe het COB hiervoor gaat investeren in onderwijs.

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

• COB-congres (eenmaal per jaar), gehele netwerk
Yes, eindelijk weer een COB-congres zoals vanouds! Op maandag 20 juni 2022 stond het complete 
Archeon in het teken van ondergronds bouwen. Mede dankzij het mooie weer en het grote enthou-
siasme van de standhouder en congresdeelnemers was het een fantastische dag. Er waren ruim 
450 mensen aanwezig, een nieuw record. ’s Morgens was er ruimte om door het park te struinen 
langs ruim vijftig stands met interessante minisessies, demo's en presentaties. Na een lunch werd 
tijdens een plenaire sessie onder meer de Schreudersprijs 2022 uitgereikt en nam de keynotespre-
ker de gasten mee in de wondere wereld van menselijk gedrag. Tijdens de platformbijeenkomsten 's 
middags gingen vakgenoten met elkaar in gesprek, waarna de dag feestelijk werd afgesloten met een 
barbecue, borrel en nog een optreden van de COBand.

• Programmaraad (eenmaal per jaar), vertegenwoordigers van alle participanten
Ook de bijeenkomst van de programmaraad kon dit jaar doorgang vinden. Op 2 februari 2022 kwamen 
de leden bijeen in het nieuwe kantoor van het COB. Ze werden bijgepraat over de kennisprogramma’s, 
projecten en initiatieven. De programmaraad fungeert als klankbord en adviseur van het COB-bureau 
en daarom werd ook samen nagedacht over nieuwe vraagstukken: studenten interesseren voor het 
vakgebied en de behoefte van het netwerk aan 'ladders' om te professionaliseren.

Communicatie en 
kennis delen

www.cob.nl

https://www.cob.nl
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• Publicaties: Onderbouwing/Verdieping (twee per jaar), voortgangsrapportage (twee per jaar)
In maart is de eerste Onderbouwing van 2022 verschenen, met alle artikelen online in de Verdieping. Zo’n 
1700 mensen ontvangen het fysieke magazine. De Verdieping wordt onder meer ‘verspreid’ via de digitale 
nieuwsbrief en LinkedIn. De artikelen in de Verdieping van maart zijn inmiddels (29 juni  2022) door ca. 
1300 mensen gelezen. Zij brachten gemiddeld 2:30 minuten door op een pagina. De pagina’s van alle 
Verdiepingen (ook voorgaande jaren) hebben in totaal dit jaar al 12.250 bezoekers getrokken; dat is 30% 
van alle bezoekers aan de website.

Sinds de editie van juni 2021 is de voortgangsrapportage ook een volwaardige publicatie geworden. 
Door de toevoeging van mooie beelden en een uitgebreide introductie kan het document gelijk gebruikt 
worden om met collega’s of ketenpartners het gesprek aan te gaan over gezamenlijke kennisontwikke-
ling in COB-verband. De voortgangsrapportage wordt als pdf openbaar op de website gepubliceerd en 
als fysiek magazine toegestuurt aan financiers, sleutelfiguren en actieve COB'ers (oplage ca. 300 stuks).

• 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 28 juni 2022 kende de website ca. 40.850 gebruikers. Zij bekeken ca. 92.350 
pagina’s. Het merendeel van de mensen komt via Google (64%) of via de nieuwsbrief (23%). 
Bezoekers blijven gemiddeld 2:05 minuten op een pagina.

 » De nieuwsbrief gaat naar meer dan 6000 adressen. Meer dan een derde van de ontvangers (30-45%) 
opent de nieuwsbrief. Het ‘klikpercentage’ (op hoeveel hyperlinks wordt er geklikt) varieert tussen de 
5% en 10%, met enkele uitschieters naar 15%.

• Kennisbank
Van 1 januari t/m 28 juni 2022 hebben zo'n 1.050 mensen een bezoek gebracht aan de kennisbank. Zij 
bekeken in totaal iets meer dan 10.000 pagina’s. Er werd zo’n 3.800 keer een document gedownload.

• Groeiboeken
 » Energiereductie – ca. 235 bezoekers, ca. 355 paginaweergaven, ca. 3:40 minuten per pagina

 » Doordacht renoveren – ca. 150 bezoekers, ca. 185 paginaweergaven, ca. 4:15 minuten per pagina

 » Cybersecurity NL – ca. 815 bezoekers, ca. 1.125 paginaweergaven, ca. 3:55 minuten per pagina

 » Cybersecurity EN – ca. 160 bezoekers, ca. 190 paginaweergaven, ca. 3:25 minuten per pagina 

 » Digitaal aantonen – ca. 110 bezoekers, ca. 150 paginaweergaven, ca. 3:25 minuten per pagina

 » Fabels en feiten – ca. 565 bezoekers, ca. 975 paginaweergaven, ca. 20:30 minuten per pagina (nader 
onderzoek wijst uit dat het gemiddelde per week rond de 10 minuten ligt, met meerdere uitschieters 
naar ca. 20 minuten en één uitschieter naar bijna twee uur)

• LinkedIn
 » De pagina heeft op dit moment 3.078 volgers. In totaal zijn er in 2022 vooralsnog 206 volgers bij 

gekomen.

 » In 2022 zijn er tot nu toe 178 berichten geplaatst. Gemiddeld wordt een bericht op zo’n 610 
‘timelines’ weergegeven (iemands overzicht met berichten). Meestal staat er een link in het bericht 
voor meer informatie; hier wordt gemiddeld door 20 mensen op geklikt. Het interactiepercentage ligt 
rond de 7%, wat wil zeggen dat voor zo’n 7% van de weergaven iemand het bericht deelt, het bericht 
liket, een reactie geeft of nieuwe volger wordt.
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Door maatschappelijke opgaven, vergrijzing en 
nieuwe ontwikkelingen is er in het ondergronds bouwen 
dringend behoefte aan jonge aanwas vanuit allerlei disciplines. 
Het COB werkt daarom aan de verbinding tussen onderwijs en praktijk.

Er zijn drie sporen geformuleerd waarop het COB zich actief kan inzetten richting het onderwijs. De 
uitvoering van spoor 1 is gestart: het interesseren van studenten voor het vakgebied ondergronds 
bouwen. Het vakgebied ondergronds bouwen verandert, waardoor andere kennis, een andere houding 
en andere vaardigheden worden gevraagd. Bodendien is ondergronds bouwen altijd een samenspel van 
disciplines, waardoor het vakgebied interessant is voor studenten van allerlei studierichtingen. Maar 
welke rechtenstudent denkt aan juridische dienstverlening bij het verleggen van kabels en leidingen? En 
welke economiestudent weet dat er bij tunnelprojecten grote behoefte is aan investeringsdeskundigen? 
Het COB wil studenten attent maken op de vele kansen die er zijn in het ondergronds bouwen.

Er is in het eerste halfjaar van 2022 onderzocht welke aanpak kansrijk is. Het onderwerp is bijvoorbeeld 
geagendeerd op de programmaraadbijeenkomst, om te inventariseren wat volgens participanten – de 
kenners van het werkveld – de 'unique selling points' zijn om studenten te overtuigen. Daarnaast is er 
een klankbordgroep gevormd van experts uit het netwerk die al ervaring hebben met studenten. De 
verkenning heeft geleid tot een shortlist van acties met het organiseren van een informatiebijeenkomst 
voor docenten bovenaan. 

Informatiebijeenkomst voor docenten
Door docenten een beeld te geven van het vakgebied ondergronds bouwen, kunnen zij de opgaven 
uit dit werkveld benutten voor lessen, stages en afstudeeropdrachten en daarmee studenten inspi-
reren. Op de bijeenkomst presenteren mensen uit het werkveld casussen voor bijvoorbeeld juristen, 
economen, ICT’ers of vormgevers. Docenten krijgen hierdoor een beeld van het vakgebied ondergronds 
bouwen en kunnen de opgaven benutten voor lessen, stages en afstudeeropdrachten. Zo komen 
studenten te weten dat de kennis en vaardigheden die ze tijdens hun studie opdoen, ook van waarde is 
voor ondergronds bouwen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd na de zomervakantie. Er is inmiddels al een gastenlijst 
opgebouwd via diverse mailingen, LinkedIn en het bestaande netwerk.

Onderwijs

Aanbod
Als netwerkorganisatie is 
het COB een toegangs-
poort tot vele opdracht-
gevers, overheden, 
ingenieursbureaus, 
bouwers, toeleveranciers 
en onderzoeksinstel-
lingen met concrete 
casussen waar studenten 
aan kunnen werken. 
Daarnaast biedt het COB 
enorm veel kant-en-klare 
kennis, zoals onder-
zoeksrapporten (altijd 
gratis, zie www.cob.nl/
kennisbank), podcasts en 
video’s. Het COB wil graag 
deze kennis en kennissen 
ter beschikking stellen 
aan onderwijsinstellingen 
en professionals.

http://www.cob.nl/kennisbank
http://www.cob.nl/kennisbank
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Jonge mensen werven: werk voor vele disciplines
Om een idee te geven van het werk dat klaarligt in het ondergronds 
bouwen, heeft het COB een tekening en website gemaakt waarop een 
aantal beroepen worden uitgelicht.

www.cob.nl/
onderwijs

Meer 
weten?
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Zoals de naam al impliceert, gaat deze rapportage over de voortgang van 
projecten in het afgelopen halfjaar. U mist hierdoor de projecten die aan het 
begin van die periode werden afgerond. Zonde natuurlijk, daarom vindt u ze 
alsnog op deze pagina's.

Visie ontwerpende aannemers
Voor projecten met een ondergronds bouwdeel geldt dat de bandbreedte tussen succes en falen 
doorgaans groter is dan voor een bovengrondse bouwopgave. Dit is te verklaren door de complexiteit, 
stakeholders en risico’s die ondergronds bouwen met zich meebrengt. Zelden koppelt een opdracht-
nemer terug aan planvormers over de ervaringen en leerpunten die hij bij de realisatie van een project 
heeft opgedaan. Men is alweer druk met het volgende project. Dat is zonde, want hoewel ieder 
ondergronds bouwproject zijn specifieke problemen en valkuilen kent, zijn er ook problemen die steeds 
opnieuw terugkeren. Hier is dus winst te behalen. 

Het COB heeft ‘ontwerpende aannemers’ uitgedaagd om hun visie op ondergronds bouwen te 
verwoorden. Deze visie levert een bijdrage aan verdere professionalisering van de realisatie van onder-
grondse bouwprojecten. Er worden verbeterpunten aangereikt om efficiënter te bouwen door faalkosten 
en realisatiekosten te reduceren. Ook worden kansen benoemd om de meerwaarde voor de omgeving en 
opdrachtgever te vergroten. De werkgroep is geformeerd vanuit het COB-platform Waardevol onder-
gronds ruimtegebruik. De visie richt zich op binnenstedelijk ondergronds bouwen in Nederland. Denk 
hierbij aan parkeergarages, kelders en ondergrondse uitbreidingen van publieke gebouwen. De grote 
tunnelprojecten (buiten de bebouwde kom) en kabels en leidingen vallen buiten de scope.

Net afgerond

In het Archeon konden bezoekers 
tijdens het COB-congres aan-
geven welke speerpunten zij het 
belangrijkst vinden. Niet met een 
speer, maar wel met pijl-en-boog. 
(Foto's: Vincent Basler)
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Kennistraject Gaasperdammertunnel
De aanleg van de Gaasperdammertunnel was een omvangrijk tunnelproject in een complexe omgeving. 
Zowel de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) als de aanneemcombinatie (IXAS) wilden vanaf begin af aan 
hun lessen vastleggen en delen met de sector. Hiervoor werd een kennistraject met het COB opgezet.

In de zomer van 2017 werd de eerste fase afgesloten met de publicatie van boek 1. Hierin stonden  de 
aanbestedings- en ontwerpfase centraal. Het tweede deel verscheen in 2019 en gaat over de uitvoe-
ringsfase van het project: de bouw van de tunnel, wegen en kunstwerken en de technische installaties. 
In het derde en laatste deel, gepresenteerd op 2 februari 2022, komt de openstelling en uiteindelijk 
overdrachtsfase aan de orde. Ook wordt in dit deel gereflecteerd op de samenwerking en gebruikte 
interventies.

Voor alle delen werden steeds interviews gehouden met direct-betrokkenen; projectdirecteuren, 
ontwerpleiders, uitvoeringsmanagers, werkvoorbereiders, (hoofd)uitvoerders en andere specialisten. 
De vastgelegde verhalen werden gereviewd door hoogleraren en externe ervaringsdeskundigen. Zij 
plaatsten de opgehaalde informatie in een breder perspectief, benoemden lessen en gaven aanbeve-
lingen waar de projectorganisatie zelf en andere (grote) projecten hun voordeel mee kunnen doen.

Download 
vanaf de 

kennisbank

www.cob.nl/
kennisbank

Ter ere van de afsluiting van het traject en 
presentatie van boek 3 werd een masterclass 
georganiseerd waarin sleutelfiguren de 
beschreven lessen en ervaringen deelden. 
(Foto: Vincent Basler)

https://www.cob.nl/kennisbank
https://www.cob.nl/kennisbank
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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! We lopen voor op schema. Er zijn extra bijeenkomsten ingelast over specifieke 
onderwerpen (zie hieronder).

 Bijna

 Nee

Platform Tunnels en 
veiligheid

www.cob.nl/platformtv

V100

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

26 januari 2022 vervolgbijeenkomst ‘Leren programmeren’ als opvolging van de 
bijeenkomst in november 2021.

1

10 maart 2022 platformbijeenkomst ‘Tunnelveiligheid en arboveiligheid bij 
tunnelrenovaties’.

1

20 juni 2022 (tijdens COB-congres) gezamenlijke bijeenkomst platform 
Tunnels en veiligheid, Beheer en onderhoud, en Duurzaamheid over lopende 
grote praktijkprojecten.

1

https://www.cob.nl/platformtv


Bijeenkomst op 26 januari 2022. (Foto: COB)
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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! Mooie bijeenkomsten, meer dan oorspronkelijk gepland.

 Bijna

 Nee

Platform Beheer en 
onderhoud

www.cob.nl/platformbo

V400

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

26 januari 2022 vervolgbijeenkomst ‘Leren programmeren’ als opvolging van 
de bijeenkomst in november 2021.

1

22 maart 2022 platformbijeenkomst over eerste aanzet groeiboek 
Assetmanagement.

1

20 juni 2022 (tijdens COB-congres) gezamenlijke bijeenkomst platform 
Tunnels en veiligheid, Beheer en onderhoud, en Duurzaamheid over lopende 
grote praktijkprojecten.

1

https://www.cob.nl/platformbo


OPMERKINGEN
Dit jaar is het gelukkig weer mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren. De leden zijn hier zeer enthousiast 
over en de bijeenkomsten worden goed bezocht. Het geeft de leden weer energie om elkaar te ontmoeten en fysiek 
te discussiëren over actuele onderwerpen op het gebied van beheer en onderhoud. De opkomst bij de recente 
bijeenkomsten was hoog en de ‘nazit’ langer dan verwacht. 

Met de fysieke bijeenkomsten wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van het platform. De basis is verbinding 
vinden: netwerken, ontmoeten, sparren, kennis vergaren, kennis verdiepen en inspireren. In de hectische tijd van de 
vele lopende projecten en het intensieve online en hybride werken, vormt het platform ook een plaats om op adem te 
komen en vakgenoten op een informele manier te ontmoeten. Deze ‘zachte kant’ van het platform blijkt belangrijker 
dan ooit. Hiervoor zal dan ook de komende platformbijeenkomsten voldoende ruimte ingericht worden.

Daarnaast vormt het platform een verbindende rol naar het tunnelprogramma, bijvoorbeeld via de structural health 
analyse. Contacten worden gelegd en resultaten worden met elkaar gedeeld vanuit het platform.

Aangezien meerdere leden lid zijn van zowel het platform Beheer en onderhoud als het platform Tunnels en veiligheid 
worden bijeenkomsten soms gecombineerd omwille van de efficiency van ieders agenda. Dit wordt door de leden 
positief ervaren.

De komende periode wordt gestart met het groeiboek Assetmanagment. Een product dat zeer relevant is voor 
platform Beheer en onderhoud. De ontwikkelingen zullen dan ook teruggekoppeld worden op de bijeenkomsten. 
Daarnaast zal de komende bijeenkomst voor een deel benut worden om verdere invulling te geven aan het groeiboek 
en de werkgroep en projectleider te ondersteunen.

Gezamenlijke platformbijeenkomst op het COB-congres 2022. (Foto: COB)
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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 Onderzoek PDF-functie (om een PDF van het gehele 
Handboek mogelijk te maken)

Maart 2022

2 PvA voor mogelijke opname in groeiboek Tunnelbouw 
(besluitvorming hierover in september en november) 
A. Raakvlakken TTI / civieltechnisch ontwerp
B. Objecttypenlijst
C. Brandwerende bekleding
D. Plan boortunnels
E. Lessen uit nieuwe projecten
F. Diverse detailaanpassingen (zie notulen dec. 2021)
G. Verwerken aangepaste richtlijnen

September 2022 (A t/m E) 
en november 2022 (F en G)

3 Oplevering versie 2022 December 2022

4 Technisch beheer en onderhoud December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het aanleveren van info door derden kost meer tijd dan gehoopt, maar oplevering blijft 
haalbaar. Er is onderzoek gedaan voor het ontwikkelen van een PDF-functie qua kosten 
en planning. Tijdens het redactieoverleg in september wordt overlegd of de PDF-
functie ontwikkeld dient te worden. De ontwikkeling zal dan plaatsvinden in 2023.

 Nee

Handboek Tunnelbouw
www.handboektunnelbouw.nl

T206

https://www.handboektunnelbouw.nl


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Onderzoek PDF-functie. 1

Voorbereidende stukken. 2

Redactieoverleg verplaatst van april naar september. 3

Technisch beheer en onderhoud website. 4

OPMERKINGEN
Zodra versie 2022 is opgeleverd, dient er nagedacht te worden hoe het Handboek Tunnelbouw op een logische wijze 
ingevoegd kan worden in de COB-website. In 2022 worden namelijk vele andere COB-producten opgeleverd en in 
de nieuwe versie van het Handboek worden kruisverwijzingen toegevoegd naar gerelateerde COB-producten. Het 
Handboek dient een goede plek te krijgen in de overkoepelende structuur. 

Er zijn acties afgesproken om te komen tot een bredere deelname vanuit de aannemerij. Dit is geëffectueerd en voor 
het redactieoverleg in september zal dit rond zijn. 

De statistieken van het Handboek tunnelbouw van 1 januari t/m 31 mei 2022:

• 4109 unieke gebruikers

• 5289 sessies

• 15606 paginaweergaven

• 1 minuut en 47 seconden gemiddelde sessieduur
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Over cybersecurity is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar 
vaak is het moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwe-
gingen 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 Release nieuwe versie groeiboek December 2022 

2 Checklist Cybersecurity inpasbaar in de SHA December 2022 

3 ‘Landkaart’, als bijlage van het groeiboek December 2022 

4 ‘Cybersecurity en tunnelveiligheid’: uitbreiding op het 
visie-document bij het groeiboek

December 2022 

5 Werkboek met scenario’s als download op de COB-website December 2022 

6 Best practice van legacysystemen; aanvulling op thema 
‘renoveren’ in het groeiboek

Vertraagd

OP SCHEMA?

 Ja! De deliverables 1 t/m 5 liggen op schema. In werkgroepjes wordt er gewerkt aan de 
productie en eens in de zes weken is er ‘plenair overleg’ waarin we het werk bespreken.

 Bijna

 Nee Deliverable 6 is zonder trekker komen te zitten. Onlangs is er een vervanger gevonden, 
maar het onderdeel zal gaan vertragen, zoveel is duidelijk.

Cybersecurity
www.cob.nl/cybersecurity
www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity

V163

https://www.cob.nl/cybersecurity
https://www.cob.nl/cybersecurity


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Na de start in februari van dit jaar hebben we als projectgroep de deliverables beschreven en 
vastgesteld en een projectplan vastgesteld. Inmiddels zijn we drie keer plenair bij elkaar geweest: eerst 
via MS-Teams, inmiddels in hybride opstelling en wordt steeds stapsgewijs de tussenstand van de 
deelprojecten en de conformiteit aan het oorspronkelijke plan besproken. 

De deelnemers constateren overigens dat het lastig is om het COB-werk te blijven combineren met 
de dagelijkse baan, iets wat symptomatisch lijkt voor de hele arbeidsmarkt: de deelnemers aan de 
projectgroep vinden het leuk om een bijdrage te kunnen leveren maar zien de spanning in de agenda’s 
om het werk te realiseren. Het is mede daardoor dat deliverable 6 zonder deelprojectleider zit: het 
enthousiasme is er, maar de tijd ontbreekt.

Alle deliverables
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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

OP SCHEMA?

 Ja! De groep heeft goede bijeenkomsten gehad.

 Bijna

 Nee

ISAC Tunnels
www.cob.nl/cybersecurity

V161-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Het COB heeft zorggedragen voor het voorbereiden, een agenda, het 
leveren van een voorzitter en de verslaglegging van de bijeenkomsten in 
januari, maart, april, mei en juni. Er wordt een planning gemaakt voor 
bijeenkomsten in najaar 2022.

1

Periodieke telefonische overleggen met NCSC en ministerie. Inventarisatie 
andere relevante ISAC’s.

2

OPMERKINGEN
Het ISAC tunnels zoekt, vanwege het beperkte aantal objecten, verbreding van haar kennis 
en ervaringen bij andere ISAC’s die ook geïnteresseerd zijn in industriële automatisering. 
Samen met het NCSC wordt verkend hoe ook vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld 
tussen ISAC’s.

https://www.cob.nl/cybersecurity
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Logistiek bij 
tunnelrenovaties

www.cob.nl/logistiek

V101

Het project Logistiek bij tunnelrenovatie levert een handreiking en 
best practices op voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers 
voor het maken van strakke, realistische en veilige ombouwplannin-
gen voor tunnels.

Coördinator en projectleider: Arjan Tromp
Secretaris: Berry Roelofs (Vialis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 0.1 versie van de handreiking April 2022

2 Alle interviews gehouden en vastgelegd in een verslag November 2022

3 0.9 versie van de handreiking December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! De eerste versie van de handreiking is in de werkgroep besproken en vastgesteld als 
basis voor de interviews. De interviews met bedrijven binnen en buiten de sector zijn 
gepland.

 Bijna

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Januari 2022 projectplan gemaakt, medio februari vastgesteld. Alle deliverables

Startbijeenkomst 25 februari 2022 (online); kennismaken werkgroepleden, 
bespreken projectplan en delen visies op logistiek.

Alle deliverables

Tweede bijeenkomst 25 maart 2022 (was fysiek gepland maar vanwege 
coronageval in het team toch online). Nieuwe deelnemers voorgesteld, 
commentaren op concept-inhoudsopgave handreiking besproken.

Alle deliverables

Derde bijeenkomst 22 april 2022 (online), 0.1 versie van de handreiking 
vastgesteld, brainstorm over de te houden interviews, afgesproken om 
zowel binnen als buiten de tunnelsector lijntjes uit te gooien voor mogelijk 
interviews.

Alle deliverables

Vierde bijeenkomst 20 mei 2022 (online). Afgesproken wie welke interviews 
gaat doen. Koppels van twee projecteamleden houden elk twee interviews en 
werken een casus uit.

Alle deliverables

https://www.cob.nl/futureproof
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Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een andere vorm 
van de eerdere PAOTM-cursus, heeft het COB een nieuwe, flexi-
bele cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. De vernieuwde cursus 
heeft een modulaire opzet met verdiepingsmogelijkheden. Door de 
verschillende niveaus van diepgang is de cursus voor meer mensen 
interessant. Deelnemers kunnen zich beperken tot de basiskennis 
op het gebied van tunnelveiligheid of verdiepen in en zelfs speciali-
seren op een bepaald aspect of onderwerp.

COB-coördinatoren: Hans Janssens en Tom van Tintelen

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Basismodule Tunnelveiligheid, open inschrijving Mei 2022

2 Basismodule Tunnelveiligheid, open inschrijving Oktober 2022

3 Basismodule Tunnelveiligheid,  in-company gemeente 
Amsterdam

Oktober 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Drie lichtingen voor de basismodule is meer dan verwacht.

 Bijna

 Nee

Cursus Tunnelveiligheid 
www.cob.nl/cursustunnelveiligheid

O330

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Ontwikkeling basismodule inclusief cursusmateriaal Alle deliverables

Afstemming opzet en marketing tussen cursusleider, COB en PAO Alle deliverables

Eerste lichting Basismodule Tunnelveiligheid 12 mei 2022 1

https://www.cob.nl/instandhoudingtunnels


OPMERKINGEN
De ontwikkeling van de basismodule heeft veel tijd en energie gekost. Erg mooi om te ervaren dat de eerste 
lichting de basismodule zeer goed heeft beoordeeld. Uit de evaluatie kwamen positieve reacties naar voren, 
beloond met het prachtige gemiddelde cijfer 8,8. 

De cursus bestaat uit een mix van theorie en interactie. Het doel is de cursisten de basisprincipes van 
tunnelveiligheid te laten ervaren. De cursisten gaan met platen en een maquette zelf aan de slag met 
scenarioanalyses waarbij ze leren wat de verschillende betrokken rollen inhouden en wat er bij komt kijken. 
‘Leren door te doen’ is het motto. Er is continu ruimte voor vragen en interactie. Immers, de vraag van de een 
triggert een ander en de antwoorden zijn voor een ieder interessant. De ervaren cursusleiders brengen veel 
praktijkvoorbeelden in en proberen zoveel mogelijk te spiegelen op de functies van de cursisten binnen hun eigen 
organisatie.

Eerste editie basismodule vernieuwde cursus Tunnelveiligheid. (Foto's: COB)
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De komende tien jaar staan er zo’n dertig tunnelprojecten (nieuwbouw 
en renovatie) op de agenda. Het is dan ook belangrijk en kansrijk om de 
krachten te bundelen. Het tunnelprogramma kent een hoofddoel: het 
opleveren en instandhouden van toekomstbestendige tunnels. Deze ‘future 
proof tunnels’ zijn adaptief, beter beheerbaar en kunnen sneller worden 
gerenoveerd. We werken aan deze subdoelen in een praktijkprogramma met 
drie ontwikkellijnen. Het wetenschappelijke deel start dit jaar op.

Tunnelprogramma
www.cob.nl/tunnelprogramma

Civiel: monitoringsstrategie als 
kernproject
De ontwikkeling van een werkwijzer voor 
monitoring is een belangrijke sleutel in het 
tunnelprogramma. Met de werkwijzer (0.1-versie 
2022) stellen we vast wat we moeten monitoren 
en in welke frequentie om de onderliggende 
problematiek te leren begrijpen en met behulp 
van de COB-commissies en het wetenschappe-
lijk programma (vijf PhD’ers) te vertalen naar 
instrumenten voor restlevensduurvoorspelling. 
Dit is het belangrijkste doel op dit moment, 
noodzakelijk om het einddoel te bereiken: 
tunnelbeheerders en renovatieorganisaties 
zoals PTZ meer grip geven op de scope van een 
renovatie en de tijdshorizon, plus betere input 
voor hun assetmanagement.

Consequentie van de kennishiaten
De eerste versie van de werkwijzer heeft het in 
zich om nog bijgesteld te worden. Werkende weg 
zullen we erachter komen dat sommige onder-
delen die we monitoren niet of minder relevant 
blijken, en andere juist meer. Naar verwachting 
zijn we nog jaren weg van een vastgestelde, 
gevalideerde standaardmonitoringsstrategie 
(per type bouwwijze van de tunnel). Maar het 
is wel een goed begin en het is nodig om nu dit 
proces in te richten. Een subcommissie zal op 
basis van de monitoringswerkwijzer de specifieke 
uitvragen voor de monitoring van de Willems-
spoortunnel, Noordtunnel en Drechttunnel 
aan de markt verder detailleren en begeleiden. 
Ook voor nieuwbouwprojecten is de werkwijzer 
nuttig, zoals voor de Blankenburgverbinding, 
Scheldetunnel (Oosterweelverbinding) en de 
Fehmarnbelttunnel.

Relatie met Begeleidingscommissie 
instrumentarium
De data die voortkomt uit het toepassen van de 
monitoringswerkwijzer moet terechtkomen in 
een instrumentarium. Een begeleidingscom-
missie levert een programma van eisen voor 

dit systeem. Het instrumentarium stelt de data 
van de diverse tunnels van diverse eigenaren ter 
beschikking aan de PhD’ers en COB-commissies. 
Deze eerste versie van de werkwijzer voor moni-
toring wordt door de begeleidingscommissie 
gebruikt om de gewenste dataketen in kaart te 
brengen en de organisatorische consequenties 
bij de ‘moederorganisaties’ ProRail en RWS in 
kaart te brengen.

Relatie met het wetenschappelijk 
programma
Bij het verschijnen van deze voortgangsrappor-
tage ligt er een voorstel voor vijf PhD’ers bij de 
TKI Deltatechnologie. Deze wetenschappelijk 
onderzoekers gaan aan de slag met de moni-
toringsdata. Het plaatsen van de monitorings-
instrumenten en het daadwerkelijk ter beschik-
king krijgen van die data ligt dus op het kritieke 
pad voor de onderzoeken van de PhD’ers.

Digitalisering: opleveren 
deelprojecten, clusteren en door!
Vanaf 2021 tot nu, halverwege 2022, zijn elf 
werkgroepen aan de slag geweest met vraag-
stukken op het gebied van digitalisering. Dat 
is veel, maar dat was nodig, omdat er voor veel 
deelaspecten onderzoek gedaan moest worden. 
Hoe wordt bijvoorbeeld met dashboards gewerkt, 
hoe wordt met aantoonbaar veilig omgegaan, op 
welke wijze worden (digitale) leeromgevingen 
ingericht, welke taal/data-afspraken zijn er 
allemaal? Monnikenwerk, waar de participanten 
van het COB met soms frisse tegenzin toch 
uitgekomen zijn; zie de voortgangsrapportages 
hierna. Eén project is stopgezet: ‘Ken je tunnel 
digitaal’ kreeg niet voldoende deelnemers. Wel 
worden op dit moment de ‘Ken je tunnel’s voor 
de Haagse tunnels en de Hemspoortunnel gevuld 
met behulp van het format en studenten. 

Wilt u ook uw ‘Ken je tunnel’ samen met het COB vullen, 
zodat u goed voorbereid bent op een renovatie of groot 
onderhoudproject? Kijk dan op www.cob.nl/kenjetunnel

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


Duurzaamheid groeit en bloeit
Het lichtonderzoek, de maatregelencatalogus voor ener-
giereductie, het platform en het expertteam duurzaamheid 
werken gestaag door aan het verzamelen, verdiepen, uitvoeren 
en beschikbaar maken van kennis en instrumenten die 
tunnelminnend Nederland en Vlaanderen moeten helpen de 
duurzaamheidsambities voor 2030 te behalen. Omdat dit een 
grote opgave is, werkt het COB met veel energie aan het project 
Circulaire tunnels, waarin vier deelgroepen zich richten op de 
bussinesscase van circulariteit, een maatregelencatalogus, 
een langetermijnplan en a priori circulaire installaties. Er is 
veel enthousiasme en aandacht voor dit onderwerp, dat we in 
nauwe samenwerking met opdrachtgevers, Techniek Nederland 
en een steeds groter wordende groep participanten oppakken.

Ook de projecten en ontwikkelingen op het gebied van duur-
zaamheid komen uitgebreid aan de orde tijdens de Tunneldag 
in september.

Leren van projecten
De verbinding tussen het COB-tunnelprogramma en de 
renovatieopgave in de praktijk wordt, zoals ook gepland, 
steeds steviger. Zo worden op dit moment de precieze 
struikelblokken in tijd en capaciteit in kaart gebracht door 
een team van COB-participanten, onder leiding van Arcadis. 
Dit zal een verdieping zijn van de website www.cob.nl/
tunneloverzicht. Uitvoering is in volle gang, het resultaat zal in 
september openbaar gemaakt worden.

Ook heeft PTZ het stokje overgenomen van de Gaasper-
dammertunnel als het gaat om leren van projecten. De insteek 
is nu: leren programmeren. Een stap in dit proces was een 
highlevelontbijt met acht grote aannemers en installateurs 
om de aanpak van Rijkswaterstaat te toetsen aan de visie 
van de markt. Deze zeer levendige sessie heeft veel inzichten 
opgeleverd waar Rijkswaterstaat hard mee aan de slag gaat 
in de zomer. In september zullen de resultaten van die acties 
worden teruggekoppeld aan de groep. Op het COB-congres, 
20 juni 2022, was het team van PTZ aanwezig om met andere 
belangstellenden in gesprek te gaan.

Met de oplevering van de nieuwste versie van het groeiboek 
Renoveren is een grote stap gemaakt om de meest recente erva-
ringen met renoveren vast te leggen en toegankelijk te maken. 
Er is ook een veel duidelijkere link gelegd met alle COB-ken-
nisproducten en -projecten. Het groeiboek biedt de lezer meer 
dan honderd verwijzingen naar andere kennisbronnen. Om 
het gebruik van het groeiboek nog meer te stimuleren en bij de 
start van projecten te zorgen voor een gedeeld kennisniveau, 
verzorgt het COB vanaf nu eendaagse cursussen rondom het 
groeiboek. In september zal de pilot hiervoor worden uitgevoerd 
bij AWV Vlaanderen. Dit als startpunt voor de uitvraag van 
twee te renoveren tunnels die begin 2023 op de markt zullen 
worden gezet. De eerste sessie is alleen voor AWV intern. Naar 
verwachting volgt in 2023 een tweede sessie met marktpar-
tijen, ingenieursdiensten en studiebureaus.

Meekijken bij de Kiltunnel is het afgelopen jaar helaas minder 
goed gelukt. Na een intensief begin tijdens de bouwteamfase 
is het project in de dynamiek van het bouwen terechtgekomen 
waardoor de oplevering van deze publicatie tijdelijk in de ijskast 
is gestopt. Het is ons vaste voornemen om deze geleerde lessen 
in een later stadium alsnog op te leveren, als de bouwteampar-
tijen wat meer tijd kunnen vrijmaken voor reflectie. 

Internationalisering
Nu binnen COB-verband een werkwijzer voor monitoring 
wordt opgeleverd (zie hierboven) is het tijd om te verkennen 
in hoeverre deze kennis voor oude tunnels toe te passen 
is op nieuwe tunnels. Voor dit doel organiseert het COB in 
september een workshop met de Deense overheid rondom 
de Fehrmannbelttunnel. Ook de overheid van Noorwegen is 
zeer geïnteresseerd in deze workshop vanwege de E39 Coastal 
Highway en zal participeren. Vanzelfsprekend wordt deze 
workshop voorbereid met de experts uit het COB-netwerk die 
ook internationaal actief zijn in de ITA-werkgroepen.

Tunnelpizzaparty's en tunneldag
In het tunnelprogramma worden grote opgaven in 
kleine stukje aangepakt; soms is het lastig om vanuit 
dat kleine stukje het geheel nog te overzien. Daarom 
organiseert het COB sinds dit jaar tunnelpizzaparty's. 
Tijdens deze bijeenkomsten komen alle werkgroepen 
van het tunnelprogramma bij elkaar om elkaar op de 
hoogte te brengen, raakvlakken te bespreken en tips uit 
te wisselen. Op 29 maart 2022 was de eerste editie. De 
ontwikkellijn Digitalisering stond hierbij centraal.

De editie op 27 september 2022 wordt uitgebreider. 
Enerzijds wordt dan stilgestaan bij de ontwikkellijn 
Duurzaamheid, anderzijds wordt de nieuwe indeling 
van de ontwikkellijn Digitalisering besproken en de 
deelname van de huidige en nieuwe deelnemers 
verder afgestemd, samen met de tunnelbeheerders en 
tunnelprojecten van Nederland en Vlaanderen.

www.cob.nl/tunneldag

Clusteren via groeiboeken
Zoals al op de tunnelpizzaparty van dit voorjaar aange-
kondigd, is de hoeveelheid kennis die we nu verzameld 
hebben (en nog gaan verzamelen) het best toegankelijk 
te maken via digitale groeiboeken. Op pagina 29 
leest u waar welke resultaten terechtkomen.

https://www.cob.nl/tunneloverzicht
https://www.cob.nl/tunneloverzicht
https://www.cob.nl/groeiboek/renoveren
https://www.cob.nl/groeiboek/renoveren
https://www.cob.nl/tunneldag
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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: Bart Duijvestijn
Voorzitter: Wout Broere (TU Delft)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Eerste uitvoeringsproject wordt opgestart, bestaande uit 
twee of drie PhD’s en meerdere PDEngs. Tevens jaarlijkse 
verantwoording in-kind bijdrage t.b.v. TKI-acceptatie.

Eind 2026

2 Verkenning tweede inzetproject. 2023

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Goedkeuring eerste fase Future proof tunnels door TKI-commissie vertraagd tot eind 
juni 2022.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Onderzoeksplan eerste fase Future proof tunnels voltooid en bij TKI ingediend. 1

Raamcontract COB-TUD voor PhD en PDEng posities opgesteld. 1

PDEng track Subsurface engineering and construction bij TU Delft 
goedgekeurd.

1

Afstemming rol stuurgroep en adviesraad, toezichtstructuur op 
wetenschappelijk en praktijkprogramma (tunnelprogramma) afgerond.

1

PDEng project M. v..d Heijden loopt, opzet andere PDEng-projecten wordt 
besproken.

1

https://www.cob.nl/futureproof


Het zogeheten ‘inzetproject’ COB-FT1 richt zich op de vervangings- en renovatieopgave voor tunnels. Het inzetproject vormt de 
eerste fase van het overkoepelende onderzoeksprogramma Future proof tunnels. (Beeld: COB)
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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
Hoofdredacteur: Hans de Wit (TEC)
Redacteurs: Carolina Lantinga-Vermeulen (TEC) en  
   Mark van der Heijden (Rijkswaterstaat)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Conceptversie Werkwijzer monitoring zinktunnels Q2 2022

2 Definitieve Werkwijzer monitoring zinktunnels Q4 2022

3 Toepassen integrale monitoringsstrategie bij diverse 
tunnels van ProRail (Willemsspoortunnel) en RWS-WNZ 
(Noordtunnel, Drechttunnel, Heinenoord)

2023

OP SCHEMA?

 Ja! Werkwijzer is bij verschijnen van deze voortgangsrapportage door een brede 
vertegenwoordiging van het COB-netwerk gereviewd.

 Bijna

 Nee

Werkwijzer monitoring 
zinktunnels

www.cob.nl/werkwijzermonitoring

R700M-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Vier keer bijeengekomen met de commissie om de deelbijdragen van de 
verschillende leden te bespreken.

1

Gesprekken met de rapporteurs over de structuur van de werkwijzer. 1

Voorbereiden en bijwonen presentaties over de monitoring uitgevoerd bij de 
Kiltunnel, de  Heinenoordtunnel en zinktunnel van de Noord/Zuidlijn.

1

Opleveren conceptrapportage en rondsturen aan breed reviewteam. 1

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

www.cob.nl/futureproof

R700WK22

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: Bart Duijvestijn
Projectleider: Wout Broere (TU Delft)
PDEng'er: Mark van der Heijden (Rijkswaterstaat)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Startnotitie September 2021

2 Projectplan Januari 2022

3 Literatuurstudie Uitgesteld naar augustus 2022

4 Scriptie/verslaglegging onderzoek N.t.b.

5 PDEng-vakken volgen Juli 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna In januari was het projectplan opgesteld, afgelopen periode ben ik voornamelijk bezig 
geweest met het volgen van PDEng-vakken, die van de zomer allemaal afgerond zullen zijn.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Uitvoeren literatuurstudie. 3

Volgen en afronden PDEng-vakken. 5

Deelname commissie Deformatie. Alle deliverables

Werkzaamheden als secretaris voor Werkwijzer monitoring zinktunnels. Alle deliverables

OPMERKINGEN
Bij een PDEng-vak worden colleges gevolgd waarna de desbetreffende materie wordt 
toegepast op het onderzoek. Daarnaast zijn er diverse keuzevakken afgerond en is de aftrap 
van het groepsproject gegeven. In het groepsproject zal een innovatief drainagesysteem 
worden ontworpen dat toepasbaar is voor bestaande afzinktunnels van Rijkswaterstaat 
(casus Drechttunnel).

https://www.cob.nl/futureproof
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Nederland kent over enkele jaren zo’n 75 spoor- en wegtunnels, in 
beheer bij de rijksoverheid, gemeenten, provincies en private on-
dernemingen. Al deze tunnels behoeven beheer en onderhoud. Hoe 
continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contracten 
en samenwerkingsvormen? Het COB-netwerk ontwikkelt een groei-
boek om het assetmanagement van tunnels te professionaliseren, 
elkaar te inspireren en geleerde lessen en kennis vast te leggen.

COB-coördinator: Hans Janssens
Kernteam: Hans Janssens (DON Bureau), Mello Lindner (Sweco) en  

Jasper Kimstra (Kimpro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak groeiboek assetmanagement en opzet 
indeling.

Q3 2022

2 Opleveren 1.0-versie met daarin verwijzingen naar de 
eerder opgeleverde relevante kennisdocumenten vanuit 
o.a. het tunnelprogramma.

Q2 2023

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Op het COB-congres is de concept-inhoudsopgave (0.1-versie)  getoetst bij de gasten. 
Op basis van die reacties zal het kernteam een 0.2-versie maken die in het najaar 
wordt  gedeeld met het netwerk. Dan zal ook bekeken worden welke deelnemers van 
het tunnelprogramma en de platforms willen bijdragen aan de totstandkoming van de 
1.0-versie die halverwege 2023 zal moeten worden opgeleverd.

 Nee

Groeiboek Assetmanagement 
Voorheen: Aanpak instandhouding tunnels

www.cob.nl/assetmanagement

T440

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Presentatie idee groeiboek Assetmanagement op tunnelpizzaparty voorjaar. 1

Discussie binnen platform over invulling groeiboek, oproep voor leden/
trekkers.

2

Uitwerken inhoudsopgave op basis van eerdere stukken vanuit project. 2

https://www.cob.nl/instandhoudingtunnels
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Verdiepend onderzoek 
tunnelopgave

www.cob.nl/tunnelopgave

R700OT

De komende tien jaar komt er een enorme stroom werk af op de 
tunnelsector. Is er reden tot zorg over de verhouding tussen vraag en 
aanbod? Zijn er een of meerdere knelpunten te verwachten, in welk 
type werk en wanneer? Het COB-netwerk zorgt voor nadere duiding 
en verdieping van de gezamenlijke tunnelopgave.

COB-coördinatie: Karin de Haas
Voorzitter: Ben van den Horn (Arcadis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Concepteindrapport ter review Q3 2022

2 Concepteindrapportage voor acceptatie COB Q3 2022

3 Eindrapport gepubliceerd Q3 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het duurt lang om respons te krijgen op vragenlijsten. Er zijn veel actoren met volle 
agenda’s die moeten worden afgestemd. Het kost tijd om het ‘first-time right’-principe 
toe te passen om alle tunnelbeheerders te bevragen, maar die tijd halen we wel weer in.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Startbijeenkomst met beoordelingsteam. Alle deliverables

Workshop 1 met reflectie op plan van aanpak. Alle deliverables

Plannen bespreken op COB-congress (20 juni 2022). Alle deliverables

Interviews en bureaustudie. Alle deliverables

Workshop 2 organiseren om resultaten te toetsen. Alle deliverables

https://www.cob.nl/futureproof
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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 Verzamelen en delen kennis en ervaringen opgedaan bij 
de SHA’s en in de praktijk, inclusief beschikbaar zijn voor 
SHA’s

Minimaal vier keer per jaar

2 Update groeiboek Renoveren Juni 2022

3 Plan van aanpak opstellen voor nieuw initiatief Evolutiepad 
naar uniformiteit

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Het vernieuwde groeiboek Renoveren is gelanceerd op het COB-congres 20 juni 2022.

 Bijna In het afgelopen halfjaar is enorm gefocust op het opleveren van het groeiboek 
Renoveren en het opstarten van het project Evolutiepad naar uniformiteit. Daarmee is 
de activiteit van het expertteam als geheel een beetje naar de achtergrond verdwenen. 
Dat wordt in dit najaar weer opgepakt, mede op de tunnelbijeenkomst op 27 
september 2022.

 Nee

Expertteam Civiel-TTI
www.cob.nl/civiel-tti

R701-2D

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Update groeiboek Renoveren. De oude hoofdstukken zijn aangevuld en 
aangepast waar dat nodig is. De scope is uitgebreider dan initieel was bedacht. 
Document is inhoudelijk beter en overzichtelijker geworden.

2

Geen specifieke verzoeken vanuit SHA’s

https://www.cob.nl/civiel-tti
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De begeleidingscommissie instrumentarium heeft tot doel een 
programma van eisen op te stellen voor de realisatie van een ken-
nisborgingssysteem. Vanuit het COB zal de begeleidingscommissie 
er vervolgens op toezien dat het instrumentarium voldoet aan de 
wensen van beheerders, ingenieursbureaus en aannemers.

COB-coördinator: Bart Duijvestijn
Voorzitter: Remco Verschoor (Rijkswaterstaat)
Secretaris: Bart Duijvestijn (Arcadis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 De nieuwe begeleidingsgroep Instrumentarium 
schrijft een programma van eisen voor het benodigde 
instrumentarium waaronder de uitvraag van het te 
ontwikkelen kennissysteem. 

December 2022

2 In het begin 2023 volgt een uitvraag voor het systeem voor 
alle monitoringsresultaten van alle aangesloten tunnels. 

2023

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het blijkt lastig om grip te krijgen op het onderwerp; er is nog geen gedetailleerd 
plan van aanpak uitgewerkt. Wel zijn er concrete eerste stappen ondernomen en/of 
besproken. Zo wordt er een workshop georganiseerd waarin Rijkswaterstaat en ProRail 
presenteren welk instrumentarium zij in huis hebben.

 Nee

Begeleidingscommissie 
instrumentarium SHA

www.cob.nl/begeleidingscommissie

R700BI

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Samenstellen commissie. 1

Overleg over opdrachtdefinitie en deze uitwerken. 1

Reviewen Werkwijzer monitoring zinktunnels -

OPMERKINGEN
Nu de commissie is samengesteld en de opdracht is gedefinieerd, wordt als eerste stap 
een workshop georganiseerd over datacollectie bij de opdrachtgevers. Ook worden de 
dataketens bij de eigenaren in kaart gebracht, evenals de organisatorische consequenties 
van de inzet van dit instrumentarium. Dit alles moet resulteren in een concept-programma 
van eisen dat in een brede reviewronde uitgezet zal worden.

https://www.cob.nl/sha/instrumentarium


CIVIEL
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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 Uitvoeren SHA bij de Drechtttunnel (stap 3 en 4). Na 
oplevering van de 1.0 versie van de monitoringsstrategie 
zal de strategie specifiek gemaakt worden voor de 
Drechttunnel. Deze moet vervolgens op de markt worden 
gezet door Rijkswaterstaat.

Nog onbekend

2, 3, 4 De mock-up van de voegen Heinenoordtunnel wordt door 
COB-commissies Voegen en Deformatie begeleid. Het 
proces wordt vastgelegd door het COB, mogelijk door een 
PDEng. Tevens zal de uitvoering van de renovatie worden 
gevolgd door expertteam Civiel-TTI (met resultaten in het 
groeiboek Renoveren). Mogelijk dient het project ook als 
casus voor opstellen oogstkaart.

Tussenrapportage 
december 2022

5, 6, 7 De monitoringsstrategie voor zinktunnels met voeg-en 
deformatieproblemen zal bij de Willemsspoortunnel 
worden geïmplementeerd. De maatregelencatalogus 
energiereductie wordt verbreed met spoortunnels. 
Hopelijk kan stap 3 en 4 van de SHA alsnog worden 
uitgevoerd. 

Na oplevering van de 1.0 versie van de 
monitoringsstrategie zal de strategie specifiek gemaakt 
worden voor de Willemsspoortunnel. Deze moet 
vervolgens op de markt worden gezet door ProRail.

Nog onbekend

8 Uitvoeren SHA-stappen 3 en 4 bij de Rupeltunnel. Nog onbekend

9 Uitwerken aanvraag Future proof tunnels, fase 1 op basis 
van overkoepelend tunnelprogramma t.b.v. invulling TKI-
financiering.

April 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Het eerste inzetproject voor de TKI is op tijd ingediend.

 Bijna

 Nee

Constructief falen - 
stuurgroep en SHA's

www.cob.nl/sha

R701-2

https://www.cob.nl/sha


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Conference paper Future proof tunnels voor WTC-congres 2022 geselecteerd voor presentatie tijdens 
WTC2022 te Kopenhagen.

9

Coördinatie SHA-trajecten bij Rupeltunnel, Drechttunnel, Heinenoordtunnel, Willemsspoortunnel en 
Maasboulevardtunnel Maastricht.

1, 5-8

Uitwerken observaties Rupeltunnel in het kader van de SHA 8

Afstemming structuur stuurgroep/begeleidingsgroep/RvA/RvT met Jenne van de Velde en TKI 9

Werkwijzer monitoring opstellen (zie eigen rapportage) 1-8

Integratie wetenschappelijk onderzoek in het tunnelprogramma. 9

Selectie van de als eerste op te starten PhD-projecten, rekeninghoudend met de beschikbare TKI-
financiering voor 2022. Aanvraag Future proof tunnels, fase 1 uitgewerkt met Evers+Manders

1-9

Eerste PDEng is bezig (Mark van de Heijden). Aanvraag voor een apart PDEng-programma Tunnels 
bij TU Delft (PDEng Subsurface engineering and construction) met beoogde start maart 2022 is 
goedgekeurd. Er zijn gesprekken met diverse kandidaten.

1-9

Contract COB-TUD voor invulling PhD en PDEng vanuit TKI-project is gereed ter ondertekening 1-9
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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 Definitieve versie van protocol inspectie zink- en 
sluitvoegen gereed. Deze wordt geïntegreerd in de 
Werkwijzer monitoring zinktunnels. 

Juli 2022

2 Rapportage restlevensduur Omegaprofielen December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Werkwijzer monitoring v.02 is ter review rondgestuurd, protocol inspectie zink- en 
sluitvoegen is in de bijlage bijgevoegd.

 Bijna

 Nee Er is onvoldoende animo om de restlevensduur van de Omegaprofielen te 
onderzoeken. Onderzoek is te afhankelijk van de leverancier van de profielen.

Constructief falen - 
commissie Voegen

www.cob.nl/commissievoegen

R701-2A

https://www.cob.nl/commissievoegen


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Deelname aan het opstellen Werkwijzer monitoring zinktunnels 1

Volgen van de onderzoeken van Rijkswaterstaat/Savera om tot een goede aanpak van de renovatie van 
de voegen van de Heinenoordtunnel te komen.

1

Commissiebijeenkomst waarbij de renovatieplannen van Rijkswaterstaat/Savera voor de voegen van de 
Heinenoordtunnel zijn beoordeeld.

2

OPMERKINGEN
In januari heeft Rijkswaterstaat een presentatie gegeven van de onderzoeken die worden uitgevoerd om tot een 
goede strategie te komen voor het renoveren van de voegen. De commissie heeft hier feedback op gegeven. 

Twee leden van de commissie zijn betrokken bij het opstellen van de Werkwijzer monitoring zinktunnels. De 
eerste versie gaat voornamelijk over deformatiemetingen. De ervaringen met het monitoren en inspecteren van 
zink- en sluitvoegen zijn wel al toegevoegd aan deze eerste versie.

De secretaris van de commissie is aangesloten bij het team van Rijkswaterstaat/Savera dat onderzoek doet 
naar de juiste aanpak van de renovatie van de zink- en sluitvoegen van de Heinenoordtunnel. Hij zal voor het 
COB het proces volgen, documenteren en de geleerde lessen noteren. Na renovatie zal een COB-rapport worden 
uitgebracht.

Mock-up van een zinkvoeg van de Heinenoordtunnel op het COB-congres 20 juni 2022. (Foto: Vincent Basler)
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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 Gedetailleerde uitvraag monitoringsstrategie 
Willemsspoortunnel, Drechttunnel en Noordtunnel op 
basis van werkwijzer monitoring

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Werkwijzer monitoring is nu klaar voor uitgebreide review (+/- 90 experts). Na 
verwerken van opmerkingen zal finale versie als basis gebruikt worden voor de 
uitvragen monitoringsstrategie Willemsspoortunnel, Drechttunnel en Noordtunnel.

 Bijna

 Nee

Constructief falen - 
commissie Deformatie

www.cob.nl/commissiedeformatie

R701-2B

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Begeleiden/bespreken diverse onderzoeken naar monitoringsystemen. 1

Afronding werkzaamheden Willemsspoortunnel door student Frode van der 
Drift en overdracht naar PDEng’er Karim El Laham.

1

Meewerken aan Werkwijzer monitoring zinktunnels voor tunnelbeheerders. 1

Opvolging monitoring met verschillende systemen in Heinenoordtunnel (o.a. 
glasvezel, tiltsensoren) en begeleiden PhD’er Zhang.

1

https://www.cob.nl/commissiedeformatie
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Constructief falen - 
commissie Degradatie

www.cob.nl/commissiedegradatie

R701-2C

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Handboek 'Material degradation in tunnels', versie 1 Zomer 2022

2 Beoordelingsschema voor monitoren van de 
kwaliteit of effectiviteit van de reparaties (‘Tunnels; 
reparatiemethoden versus aantastingsmechanismen’)

Zomer 2022

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

Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! Deliverables zijn inhoudelijk gereed; eindredactie, opmaak en publicatie volgen in de 
zomer.

 Bijna

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afrondenden rapportages. 1, 2, 3

Uitvoeren review op Werkwijzer monitoring zinktunnels om zorg te dragen 
voor voldoende monitoringsdata voor de PhD’er die aan deze commissie zal 
worden gekoppeld.

-

https://www.cob.nl/commissiedegradatie


BEHERENRENOVEREN BOUWEN
Groeiboek
Assetmanagement

Groeiboek
Renoveren

Groeiboek
Tunnelbouw

Clusteren via groeiboeken
Zoals al op de tunnelpizzaparty van dit voorjaar aangekondigd, is de hoeveelheid kennis die we nu verzameld hebben (en nog 
gaan verzamelen) het best toegankelijk te maken via digitale groeiboeken. Vanuit het perspectief van de tunnelgemeenschap 
ben je altijd bezig in een van drie fasen: bouwen, beheren of renoveren. Voor de eerste en laatste fase zijn al groeiboeken, terwijl 
het beheren het grootste aandeel in tijd heeft. Daarom gaat het COB-netwerk in 2022 en 2023 werken aan een groeiboek 
Assetmanagement.  Naast de drie centrale groeiboeken, zijn (en komen) er ook groeiboeken over specifieke onderwerpen; ook 
daarin zijn resultaten uit COB-projecten terug te vinden.

In dit groeiboek wordt onder meer 
verwerkt:

• Input van ontwikkellijn Civiel

• Resultaten van Leren 
programmeren

• Het evolutiepad naar uniformiteit

• Aanbevelingen uit Kennisbasis 
taal-data

In dit groeiboek wordt onder meer 
verwerktt:

• Aanbevelingen uit Aantoonbaar 
veilig meten en beslissen

• Resultaten en aanbevelingen 
Dashboard tunnelbeheerder

• Resultaten en aanbevelingen 
Data ontsluiten en delen

In dit groeiboek wordt onder meer 
verwerkt:

• De inhoud van het huidige 
Handboek Tunnelbouw

Groeiboek
Digitaal aantonen

Groeiboek
Energiereductie

Groeiboek
Circulaire tunnels

Groeiboek
Cybersecurity

In dit groeiboek worden onder meer 
de resultaten verwerk van:

• Kennisbasis taal-data

• V&V-bibliotheek

• Aantoonbaar veilig meten en 
beslissen

• Volwassenheidsmodel V&V

Werkwijzer monitoring 
zinktunnels

Proof-of-concept 
leeromgeving

Businesscase

Cultuur

Probleemloos open

Verduurzaming 
tunnelverlichting

Structural health analyse 
(SHA)

HOOFDPROCESSEN

INSTRUMENTEN

DETAILPRODUCTEN



DIGITALISERING
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Heeft digitalisering eigenlijk wel nut, bezien vanuit het perspectief 
van de tunnelbeheerder en met veel meer weegfactoren dan enkel 
de financiële? Dit project behandelt de basis die nodig is om digitali-
seringsvraagstukken door te rekenen.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Update afwegingskader businesscase digitalisering versie 2.0 December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Het afwegingskader en rekenmodel dat vorig jaar zijn opgeleverd, zijn via een directe 
link toegevoegd aan het groeiboek Renoveren en zullen ook een plek krijgen in het 
groeiboek Assetmanagement en het Handboek tunnelbouw.

 Bijna

 Nee

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

R702-WP1A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kick-off vervolgproject. 1

Tunnelpizzaparty en vertaling naar doelen en PvA voor 2022. 1

Interview Soer van Herk (regio WNZ/Groene Boog)  en Patricia van der Holst 
voor toetsing in praktijk bij RijnlandRoute en A16 Rotterdam.

1

OPMERKINGEN
We hebben een projectplan gemaakt waarin de doelen voor 2022 zijn gesteld: 
• Toevoegen model voor kwantitatieve analyse.
• Simpele versie kwalitatieve model maken.
• Toetsen in project. 

De doelen voor 2022 zijn gesteld op basis van feedback op de eerdere deliverables. Het 
bleek dat het kwalitatieve model complex aanvoelde voor simpele businesscases en dat een 
template voor LCC-berekeningen en verdere kwantitatieve businesscases gewenst is.

https://www.cob.nl/digitalisering/businesscase
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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: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Jenny Daverveld (Covalent)
Secretaris: Klaske van der Veen (Building Changes)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Leidraad rol van cultuur bij digitalisering in tunnelland 
versie 2.0.

December 2022

2 Serious game gericht op digitalisering in de beheer- en 
onderhoudsfase. 

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De werkgroep die vorig jaar is gevormd, is nog steeds in zijn geheel actief en zet 
zich in om een serious game m.b.t. digitalisering in de beheer- onderhoudsfase te 
ontwikkelen en te testen. Er is echter nog geen uitgewerkt plan van aanpak voor 2022.

 Nee

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

R702-WP1B

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


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Observeren serious game openstelling Piet Heintunnel, plus voorbereidende gesprekken en 
verslaglegging. Delen van observaties met het projectteam.

Alle deliverables

Tunnelpizzaparty, samenhang met andere werkgroepen en verkrijgen input beheer. Alle deliverables

Observeren serious game openstelling Corbulotunnel, plus voorbereidende gesprekken en 
verslaglegging. Delen van observaties met het projectteam.

Alle deliverables

Vier projectgroepoverleggen; maken plan van aanpak voor 2022 en ontwikkelen serious game voor 
beheer en onderhoud.

Alle deliverables

Spelen verschillende serious games met COB-voorzitters en -secretarissen ter inspiratie voor 
ontwikkelen eigen game.

2

Spreken ervaringsdeskundigen om ‘gedoetjes’ op te halen m.b.t. digitalisering in beheer en onderhoud. 2

Interviews afgenomen bij samenwerkingsspel gericht op beheer, onderhoud en digitalisering op COB-
congres 20 juni 2022 (‘we vissen allemaal in dezelfde vijver’).

2

OPMERKINGEN
Het onderzoek van vorig jaar wees uit dat het op gang brengen van de dialoog, wederzijdse nieuwsgierigheid en 
inzicht in de belangen en wensen van tunnelbeheerders belangrijk zijn om digitale middelen goed tot hun recht 
te laten komen. De werkgroep richt zich op deze opgave met het ontwikkelen van een serious game. Het testen en 
daadwerkelijk spelen van dit spel zal (net als de overige activiteiten) input opleveren voor een update van de leidraad 
die vorig jaar is opgeleverd.

Sessie op het COB-congres 20 juni 2022. (Foto: Vincent Basler)
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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: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Marc Hamilton (Capgemini Engineering)
Secretaris: Johannes Braams (TEC)
Rapporteur: Alex Kalden (Transmeto)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Notitie voor semantische basis, inclusief verkenning 
huidige landschap

Zomer 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna We hebben door de drukke werkzaamheden van de betrokkenen wat vertraging 
opgelopen in de afronding van het deliverable. In de zomer zal deze via de kennisbank 
ter beschikking komen.

 Nee

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

R702-WP1C

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Integraal overleg tunnelprogramma Digitalisering 15 februari 2022. 1

Vergaderingen op 21 en 24 maart 2022. 1

Tunnelteamoverleg en tunnelpizzaparty 29 maart 2022. 1

Strategisch overleg 26 april 2022. 1

Schrijven en reviewen verslagen mei/juni. 1

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


OPMERKINGEN
Met de oplevering van het deliverable is het fundament voor dit onderwerp gelegd. De resultaten worden verwerkt 
in de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten. 

De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma die in de zomer en het 
najaar van 2022 worden ‘herschikt’.  Alle losse brokjes kennis komen dan samen in grotere werkpakketten. Op 
een bijeenkomst in het najaar zal de indeling definitief worden vastgesteld in samenspraak met de leden van de 
COB-commissies en het tunnelnetwerk van participanten. Geïnteresseerde leden van deze werkgroep kunnen 
dan ook weer aanhaken.
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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: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Twan Daverveld (Heijmans)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vervolgspel spelen bij praktijkproject RijnlandRoute, Piet 
Heintunnel en verkenning bij Blankenburgverbinding en 
vervolg bij de A16 Rotterdam.

Q1 en Q2 2022

2 Doorontwikkeling tot planningsspel versie 2.0 Q1 en Q2 2022

3 Leveren van input aan de werkgroep Cultuur. Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! De deelnemers geven aan de workshops zeer waardevol te vinden.

 Bijna

 Nee

Probleemloos open
www.cob.nl/probleemloosopen

R702-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Workshop Piet Heintunnel februari Alle deliverables

Workshop Corbulotunnel mei Alle deliverables

OPMERKINGEN
Het planningsspel is een nieuwe variant van de serious game. Hierin wordt de periode 
tot openstelling doorlopen met alle betrokken partijen. De deelnemers hebben vooraf 
hun taken in kaart gebracht, met daarbij de benodigde input en op te leveren output. 
Tijdens het spel is het zaak op het juiste moment hun taak uit te voeren (kaart neer te 
leggen), wat pas kan als de juiste input aanwezig is: hiervoor zullen de deelnemers moeten 
samenwerken. Ondertussen tikt de tijd door.

https://www.cob.nl/probleemloosopen


Illustratie gemaakt naar aanleiding van 
het planningspel bij de Piet Heintunnel. 
(Cartoon: LOT of illustrations)

Planningsspel met het team van de Corbulotunnel. 
(Foto's: COB)
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Welke informatie hebben tunnelbeheerders nodig om de (veiligheids)
status van hun tunnel te kennen? Welke afwegingen maken ze? Dit 
project onderzoekt de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en stelt vast 
welke gegevens daarmee samenhangen. Dit geeft handvatten voor 
het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem 
voor beheerders.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Rapportage met huidige werkwijze voor een aantoonbaar 
veilige tunnel.

Zomer 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Rapportage is inhoudelijk gereed; eindredactie, opmaak en publicatie volgen in de 
zomer.

 Bijna

 Nee

Aantoonbaar veilig meten 
en beslissen

www.cob.nl/digitalisering/aantoonbaarveilig

R702-WP3.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Inrichten projectteam, kennismaking, delen van gezamenlijk doelstelling. 1

Opstellen van projectplan. 1

Verzamelen diverse gegevens en bronnen tbv verkenning aantoonbaar veilig. 1

Categoriseren en ordenen van verkregen info tbv vaststellen ‘aantoonbaar veilig’. 1

Opstellen eindrapportage. 1

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


OPMERKINGEN
Met de oplevering van het deliverable is het fundament voor dit onderwerp gelegd. De resultaten worden verwerkt in 
de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten. 

De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma die in de zomer en het 
najaar van 2022 worden ‘herschikt’.  Alle losse brokjes kennis komen dan samen in grotere werkpakketten. Op een 
bijeenkomst in het najaar zal de indeling definitief worden vastgesteld in samenspraak met de leden van de COB-
commissies en het tunnelnetwerk van participanten. Geïnteresseerde leden van deze werkgroep kunnen dan ook 
weer aanhaken.
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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: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Twan Daverveld (Heijmans)
Secretaris: Lieke Lugtenborg (Yunex Traffic)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Oplevering roadmap volwassenheidsmodel Q2 2022

2 Adviesrapport positionering V&V December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Roadmap volwassenheidsmodel is begin 2022 opgeleverd.

 Bijna Afhankelijkheid van externe partijen voor informatie werkt belemmerend voor de 
planning.

 Nee

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

R702-WP3.2

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Informatie ophalen tijdens tunnelpizzaparty 1

Adviesgesprekken in de sector over positionering V&V 2

OPMERKINGEN
Met de oplevering van het deliverable is het fundament voor dit onderwerp gelegd. De 
resultaten worden verwerkt in de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep 
wordt hiermee afgesloten. 

De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma 
die in de zomer en het najaar van 2022 worden ‘herschikt’.  Alle losse brokjes kennis komen 
dan samen in grotere werkpakketten. Op een bijeenkomst in het najaar zal de indeling 
definitief worden vastgesteld in samenspraak met de leden van de COB-commissies en het 
tunnelnetwerk van participanten. Geïnteresseerde leden van deze werkgroep kunnen dan 
ook weer aanhaken.

https://www.cob.nl/digitalisering/volwassenheidvv
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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: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Jack Blok (Arcadis)
Secretaris: Eric van den Dool (Vialis)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verrijken groeiboek Digitaal aantonen December 2022

2   Notitie analyse draagvlak en criteria bibliotheek (de 
te delen instrumenten voor het inrichten van een 
testomgeving en simulatoren).

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Vragenlijst  is gereed en wordt gebruikt nadat een startgesprek met de participant is 
gevoerd. 

 Bijna In verband met drukte van alle teamleden is het lastig de vaart erin te houden. De 
voortgang komt hierdoor in de verdrukking. Acties worden uitgezet om te versnellen. Team 
was afhankelijk van oplevering door andere projectteams. Die zijn nu gereed.

 Nee Er zijn nog geen concrete instrumenten voor de bibliotheek toegezegd.

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

R702-WP3.3

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Twee werkgroepoverleggen in maart en april. Alle deliverables

Tunnelpizzaparty op 29 maart 2022. Alle deliverables

Interviewformulier opgeleverd: https://forms.gle/X6oc8dhcQkQMVDgGA . Alle deliverables

OPMERKINGEN
Dit team is voor de update van het groeiboek Digitaal aantonen afhankelijk van de oplevering 
van producten van andere projectgroepen. Nu die (bijna) opgeleverd zijn, kan een slag 
gemaakt worden in het updaten van het groeiboek en het vullen van de bibliotheek. In het 
najaar wordt bij de deelnemers en het COB-tunnelnetwerk gecheckt of de nieuwe inrichting 
van het groeiboek zo akkoord is. De definitieve update, plus de aanvulling van het groeiboek 
met instrumenten in de bibliotheek, zal daarna worden uitgevoerd.

https://www.cob.nl/digitalisering/vvbibliotheek
https://forms.gle/X6oc8dhcQkQMVDgGA 
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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: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Mello Lindner (Sweco)
Secretaris: Sjors Both (Soltegro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Rapport ‘Concept digitale leeromgeving voor tunnels’ Q1 2022

2 Uitvoeringsplannen drie praktijkprojecten Juli 2022

3 Praktijkproject wegtunnels Den Haag Start najaar 2022

4 Praktijkproject wegtunnels Amsterdam Start najaar 2022

5 Praktijkproject Rijkswaterstaat/Groene Boog Start najaar 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De doorlooptijd om de uitvoeringsplannen voor de praktijkprojecten gezamenlijk met 
de opdrachtgever vastgesteld te krijgen, is langer dan geraamd. 

 Nee

Proof-of-concept gedeelde 
digitale leeromgeving

www.cob.nl/digitalisering/pocleeromgeving

R702-WP3.5

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Twee projectteamoverleggen. Alle deliverables

Projecteamleden in de rol van verantwoordelijke trekker gekoppeld aan de 
praktijkprojecten.

Alle deliverables

Uitwerking van de uitvoeringsplannen. Alle deliverables

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


OPMERKINGEN
De eerste projectteamoverleggen hebben betrekking gehad op het selecteren van de best passende projecten en het 
koppelen van een verantwoordelijke trekker en belangstellende projectteamleden aan ieder gekozen praktijkproject. 
Het resultaat daarvan is in onderstaand schema opgenomen.

Vanaf mei 2022 is met de betrokken project/tunnelbeheerorganisaties gewerkt aan het inrichten van de 
uitvoeringsplannen. Het streven is om deze voor de zomer van 2022 vastgesteld te krijgen.

Bij de selectie van de praktijkprojecten is in overweging genomen om de actuele ontwikkeling van het renovatieproject 
Eerste Heinenoordtunnel met betrekking tot de leeromgeving uit te werken naar een praktijkproject. In nauwe 
afstemming met Rijkswaterstaat is ervoor gekozen dit renovatieproject, op basis van de lopende ontwikkelingen, niet 
op te nemen in de lijst van praktijkprojecten. Tevens is afgesproken om in het najaar 2022 opnieuw te kijken of dit 
renovatieproject mogelijk bijzonderheden bevat die essentieel zijn voor proof of concept digitale leeromgeving.
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Dashboard
www.cob.nl/digitalisering/dashboard

R702-WP4.2

Steeds meer assets en systemen genereren data. Op dit moment 
worden deze gegevens onvoldoende ingezet om het assetmanage-
mentlandschap optimaal in te richten. Een veelvoorkomend probleem 
is dat data niet wordt gecombineerd. In dit project wordt onderzocht 
wat een beheerder op een dashboard nodig heeft en hoe andere 
sectoren dit aanpakken.

COB-coördinator: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Bram ten Klei (Innocy)
Secretaris: Maarten Visser (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

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

Zomer 2022

2 Voorstel beheersmaatregelen en faalboom Vervallen, zie opmerkingen

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Rapportage met aanbevelingen voor dashboarding is vergevorderd en ligt in concept bij 
het team ter review. Daarna nog één inhoudelijke slag waarna document opgemaakt en 
gepubliceerd kan worden.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Periodieke overleggen met het projectteam. 1

Tunnelpizzaparty 29 maart 2022. 1

Afstemming met WCM Fieldlab CAMINO m.b.t. kennisuitwisseling COB/WCM, 
mei 2022.

1

Presentatie gemeente Amsterdam m.b.t. het assetdashboard van de gemeente. 1

Opstellen concept-eindrapport, april/mei 2022. 1

Interne review concept-eindrapport, mei 2022. 1

Laatste inhoudelijke slag, juni 2022. 1

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


OPMERKINGEN
Door hernieuwde inzichten zijn de deliverables (deels) aangepast. Beheersmaatregelen zijn opgenomen in de 
aanbevelingen van het eindrapport en de faalboom wordt vervangen door het uitwerken van usecases voor het 
tunneldashboard. Deze laatste worden opgenomen in het groeiboek Assetmanagement.

De werkgroep wil in 2022 en 2023 een verdiepingsslag aanbrengen in de user story’s en usecases m.b.t. de 
dashboard-functionaliteit per type beheerder (asset owner, assetmanager, serviceprovider). Dit met als doel een 
functionele specificatie aan de beheerder(s) ‘mee te geven’, als handvat voor een nieuw (renovatie)project.

Daarnaast is het toetsen van de verkregen kennis in praktijkprojecten een aanbeveling om in een vervolgtraject 
verder op te pakken. Hiermee worden de bevindingen en uitgewerkte scenario’s in de praktijk getoetst én breder 
gedeeld. Hierover lopen al gesprekken tussen het COB en Fieldlab CAMINO. 

Onderstaand is het resultaat uit tunnelpizzaparty weergegeven.  Tijdens deze sessie hebben werkgroepleden 
met COB-participanten gesproken over  informatiebehoeften van de beheerder in relatie tot renovatie- en 
nieuwbouwprojecten:

Met de oplevering van het deliverable is het fundament voor dit onderwerp gelegd. De resultaten worden verwerkt in 
de diverse groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten. 

De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma die in de zomer en het 
najaar van 2022 worden ‘herschikt’.  Alle losse brokjes kennis komen dan samen in grotere werkpakketten. Op een 
bijeenkomst in het najaar zal de indeling definitief worden vastgesteld in samenspraak met de leden van de COB-
commissies en het tunnelnetwerk van participanten. Geïnteresseerde leden van deze werkgroep kunnen dan ook 
weer aanhaken.
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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: Bram ten Klei/Jenny Daverveld
Projectleider: Bram ten Klei (Innocy)
Secretaris: André Stehouwer (Soltegro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Data-exploratie Drechttunnel Gereed

2 Eindrapport waarin de volgende vragen behandeld zullen 
worden:

• Welke data is reeds beschikbaar voor tunnels?

• Welke data is niet beschikbaar maar wel wenselijk voor 
tunnels? 

• Hoe kan de tunneldata ontsloten en gedeeld worden? 
(aanbeveling)

Zomer 2022

3 Kennisuitwisseling met Fieldlab CAMINO t.b.v. de Salland-
Twentetunnel

Start najaar  2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het eindrapport wordt naar verwachting in de zomer opgeleverd bij het COB. Na 
eindredactie en opmaak wordt het document gepubliceerd op de kennisbank.

 Nee

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

R702-WP5.1

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


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Periodieke overleggen met het projectteam. Alle deliverables

Tunnelpizzaparty 29 maart 2022. Alle deliverables

Bestuderen rapportage ‘Verbetervoorstellen monitoring wegtunnels’ (Arcadis). Alle deliverables

Beschikbare data Dechttunnel als casus gecheckt en resultaten opgenomen in document. 1

Opstellen eindrapport. 2

Afstemming overleg met WCM Fieldlab CAMINO m.b.t. kennisuitwisseling COB/WCM m.b.t. data 
Salland-Twente tunnel, mei 2022.

3

Review PvA werkgroep Werkwijzer monitoring zinktunnels -

OPMERKINGEN
Met de oplevering van het deliverable is het fundament voor dit onderwerp gelegd. De resultaten worden verwerkt in de diverse 
groeiboeken van het COB. De huidige werkgroep wordt hiermee afgesloten. 

De verdere invulling zal plaatsvinden in de andere werkgroepen van het tunnelprogramma die in de zomer en het najaar van 2022 
worden ‘herschikt’.  Alle losse brokjes kennis komen dan samen in grotere werkpakketten. Op een bijeenkomst in het najaar zal de 
indeling definitief worden vastgesteld in samenspraak met de leden van de COB-commissies en het tunnelnetwerk van participanten. 
Geïnteresseerde leden van deze werkgroep kunnen dan ook weer aanhaken.
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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: Gioffry Maduro

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

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

Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! Er zijn twee succesvolle platformbijeenkomsten geweest. Tijdens het COB-congres 
op 20 juni 2022 zijn in het ochtendprogramma alle deelprojecten in het park 
getoond en zijn tijdens de gecombineerde platformbijeenkomst een aantal projecten 
gepresenteerd waarbij interessante duurzaamheidsaspecten centraal stonden.

 Bijna

 Nee

Platform Duurzaamheid
www.cob.nl/platformduurzaamheid

R703-3

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

13 april 2022 platformbijeenkomst waarop is teruggeblikt op 2021, de 
behaalde resultaten en plannen voor 2022 zijn gedeeld en vooruitgekeken is.

1

20 juni 2022 (tijdens COB-congres) gezamenlijke bijeenkomst platform 
Tunnels en veiligheid, Beheer en onderhoud, en Duurzaamheid over lopende 
grote praktijkprojecten.

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.

COB-coördinator: Gioffry Maduro
Projectleider: Johan Naber (Rijkswaterstaat)
Secretaris: Peter Overduin (OD&C)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Tweemaal per jaar update groeiboek; dit najaar een 
aanvulling voor spoortunnels.

Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! In het voorjaar is een grote update van de catalogus online geplaatst, waarin resultaten 
van onderzoeken en ervaringen zijn verwerkt, hoofdstukken over energietransitie zijn 
toegevoegd en verder zijn veel andere zaken aangepast, gecorrigeerd en geactualiseerd. 
Wellicht is er in het najaar 2022 voldoende extra informatie om dit jaar nog een 
tweede update te realiseren. Voor het bijhouden van ontwikkelingen kan de huidige 
groep zelfstandig werken en/of hulp inschakelen.

 Bijna

 Nee Er wordt gezocht naar raildeskundigen bij ProRail (of marktpartijen bij het spoor). De 
diverse contacten met ProRail hebben tot heden geen resultaat opgeleverd.

Maatregelencatalogus 
energiereductie

www.cob.nl/energiereductie

R703-3A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Op 13 april 2022 is de derde versie van de Maatregelencatalogus 
energiereductie opgeleverd.

1

Na juni zal gewerkt worden aan input voor de volgende update van de 
maatregelencatalogus.

1

Na juni zal onderzocht worden welke andere manieren er zijn om ProRail erbij 
te trekken.

1

OPMERKINGEN
Gezien de schaarste aan technici en de werkdruk van de ervaren mensen wordt het steeds 
lastiger om voldoende capaciteit te vinden bij mensen die zouden willen meewerken aan dit 
onderwerp. Dat is jammer, want het groeiboek wordt actief gebruikt bij tunnelprojecten.

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: Gioffry Maduro
Projectleider: Harry de Haan (Elumint)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verdere uitvoering onderzoeksprogramma nationaal Doorlopend

2 Verdere uitvoering onderzoeksprogramma internationaal Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het nationale programma loopt. Met de aansluiting van twee van de drie 
verlichtingsleveranciers als participant kan hier een nieuwe boost aan gegeven worden. 
Ook zal deze zomer worden gekeken hoe we het wereldtunnelcongres in september in 
Denemarken kunnen gebruiken om het internationale programma een boost te geven.

 Nee

Verduurzaming 
tunnelverlichting

www.cob.nl/tunnelverlichting

R703-3B

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Op 13 april 2022 is tijdens de platformbijeenkomst de stand van zaken 
weergegeven, ook is informatie gedeeld over reflecterend asfalt.

Alle deliverables

Op 1 juni 2022 is een mail gestuurd aan internationale contacten, waarin 
een oproep wordt gedaan tot samenwerking rond duurzaamheid van 
tunnelverlichting.  

2

https://www.cob.nl/tunnelverlichting
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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: Gioffry Maduro
Projectleider: Steven de Kruijf (Dura Vermeer)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Uitdiepen van de checklist voor drie fases: nieuwbouw 
(casus Zuidasdok), renovatie (casus PTZ tunnels) en 
beheer en onderhoud (casus ProRail)

Q2 2022

2 Format adviesrapport Sustainable health analyse Q2 2022

3 Communicatieplan Sustainable health analyse Q2 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Voor de deliverables 1 en 2 zijn conceptversies gereed. Aanvullingen en aanpassingen 
worden nog doorgevoerd en waarschijnlijk in de zomer opgeleverd.

 Nee Voor deliverable 3 moet een conceptplan opgesteld worden. 

Expertteam Duurzaamheid
www.cob.nl/expertteamdz

R703-3D

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

25 februari 2022, brainstorm ‘Hoe duurzaam is je tunnel?’, verdiepende/
(hulp)vragen a.d.h.v. de checklist.

Alle deliverables

19 mei 2022, overleg over o.a. adviesrapport duurzaamheid in tunnels 
(voldoet dit nog?), stand van zaken SHA’s, communicatieplan SHA’s, format 
adviesrapport SHA’s en checklist duurzaamheid.

Alle deliverables

OPMERKINGEN
De deliverables dragen vooral bij aan de voorbereiding van de Sustainable health 
analyses die naar verwachting in de tweede helft van 2022 gaan plaatsvinden. Door deze 
voorbereidingen te treffen, staan we gesteld voor verdieping van de SHA op het gebied van 
duurzaamheid. We kunnen dan meer proactief de projecten benaderen en een gedegen 
advies samenstellen wanneer de SHA plaatsvindt.

https://www.cob.nl/expertteamdz
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Circulariteit is noodzaak, maar hoe werk je circulair in de aanleg en 
renovatie van tunnels? Die bouw en renoveer je immers niet elke 
dag. Het hergebruiken van onderdelen is een belangrijk aspect van 
circulair werken. Het COB-netwerk onderzoekt welke maatregelen 
daarbij behulpzaam zijn.

COB-coördinator: Gioffry Maduro
Projectleiders: William van Niekerk (Beaufort Corporate Consulting),  

Alex Kalden (Techniek Nederland) en Willemijn Drok (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Rapport oogstkaarten van minimaal drie tunnels November 2022

2 Tunnel-footprint gezonder maken en inframining kostbare 
grondstoffen

November 2022

3 Eerste concept roadmap van heden naar 2025 naar 2030 
en een doorkijk naar 2050.

November 2022

4 Actieplan Circulariteit 2022-2025: samen met Novenco 
eerste resultaten delen van het circulair productontwerp. 
Showcase PLC’s en laaghangend fruit

5 Circulaire maatregelencatalogus versie 0.1 Juli 2022

6 Circulaire maatregelencatalogus versie 0.2 Oktober 2022

7 Ontwikkelen serious game circulair verbinden November 2022

8 Rapportage economische aspecten van circulair platform 
en drie keer doorlopen van een usecase in minimaal drie 
verschillende tunnels

November 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De meeste deelprojecten liggen op schema; een conceptversie van het spel is gespeeld 
op het COB-congres 2022, waar ook twintig contractmaatregelen zijn gepresenteerd 
voor het verkrijgen van feedback. Er heeft een highleveldiner over circulariteit 
plaatsgevonden met het bestuur van het COB. Het starten met de oogstkaarten duurt 
langer dan verwacht.

 Nee

Circulaire tunnels
www.cob.nl/circulairetunnels

R703-6

https://www.cob.nl/circulairetunnels


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Sessies op het COB-congres, 20 juni 2022. Alle deliverables

Afronding Expeditie circulaire tunnels, scopebepaling nieuwe deelprojecten. Alle deliverables

Tweewekelijks overleg voor afstemming deelprojecten. Alle deliverables

Werksessies deelprojecten. Alle deliverables

Bijeenkomst platform Duurzaamheid. Alle deliverables

Gesprekken Techniek Nederland en COB. Alle deliverables

Sessie tunnelteam Rijkswaterstaat, 17 mei 2022. Alle deliverables

Startgesprek oogstkaarten voor drie  tunnels met Rijkswaterstaat WNN en MN (voor Leidsche 
Rijntunnel, Schipholtunnel en Gaasperdammertunnel), 28 juni 2022.

1

Voorbereidende sessie strategie circulaire tunnels. Met een aantal deelnemers bespreken visie 2050, 
ter voorbereiding van de workshop op 24 mei 2022.

3

Workshop strategie circulaire tunnels, 24 mei 2022. In deze sessie zijn we ingegaan op de doelen 
en de stappen die we moeten zetten om die doelen te halen (strategie). Wat betekent dit voor de 
opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten en andere ketenpartijen? En wat is er verder nodig, 
bijvoorbeeld op gebied van normen en regelgeving? Welke kennis ontbreekt er nog?

3

Formuleren contractmaatregelen. 5

Highleveldiner op 7 juni 2022. De bestuursleden van het COB zijn geïnterviewd over de vraag wat er 
volgens hen in de weg staat tussen willen en doen. Op 7 juni 2022 bespraken ze samen de resultaten 
tijdens een diner in het volledig circulaire restaurant The Green House.

7, 8

OPMERKINGEN
Doordat het COB-bestuur diverse 
stakeholders vertegenwoordigt, adviseren 
zij niet alleen over praktische aspecten van 
de businesscase, maar dragen zij bij aan 
voorstellen voor systeemverandering in 
circulair bouwen, met name op het gebied van 
beleid en bestuurlijk vlak. Tijdens het diner 
is indringend gesproken over de gedeelde 
ambities en struikelblokken, maar ook over 
de rol van het COB en de samenwerking met 
anderen. In de zomer zullen de uitkomsten 
van deze sessie worden vertaald in een 
actieplan voor het najaar en verder.

Voor de oogstkaarten wordt er na juni 
gekeken naar de ontwikkelingen bij de Salland 
Twentetunnel en de Swalmentunnel waar 
Nebest een herbruikbaarheidsscan gaat 
toepassen. De verwachting is dat hieruit ook 
oogstkaarten zullen voortkomen.

Spelen conceptversie serious game op het COB-congres 20 juni 2022. 
(Foto: Vincent Basler)
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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!

 Bijna Overgang van digitaal naar fysiek blijkt lastiger dan gedacht. Aantal mensen bij 
bijeenkomsten is betrekkelijk laag. Enthousiasme van de aanwezigen is daarentegen 
hoog.

 Nee

Platform Geotechniek
www.cob.nl/platformgeotechniek

T500

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

17 maart 2022 platformbijeenkomst in Delft (eerste keer fysiek!) met een 
volle agenda. Er was vooral aandacht voor de opgeleverde deliverables (zie 
andere rapportage).

1

20 juni 2022 (tijdens COB-congres) platformbijeenkomst met presentaties 
van twee projecten die waren genomineerd voor de Schreudersprijs.

1

Concept PvA gemaakt en projectleider gevonden voor nieuw initiatief 
Proefbelasten.

-

OPMERKINGEN
Discussie over de vorm van platformbijeenkomsten – (gedeeltelijk) hybride, geheel online, 
geheel fysiek – levert geen eenduidig beeld op. Tijd in de branche is een lastige kwestie, 
veel goede mensen hebben veel (te veel) werk en geen tijd om een werkgroep te leiden. 
Overigens is het enthousiasme om mee te doen / denken wel behoorlijk groot.

https://www.cob.nl/platformgeotechniek


Bijeenkomst op 17 maart 2022 bij het COB in Delft. (Foto's: COB)
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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 December 2022

2a1 Datacases – Uitvoeringsfase rapportage - trillingen December 2022

2a2 Datacases - Implementatie - trillingen December 2022

2b Datacases – Uitvoeringsfase rapportage - zettingen December 2022

3 Roadmap Digitalisering geotechniek (uitbreiding) December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Voor deliverable 3 worden gesprekken gepland om dit nader vorm te geven. 

 Bijna In het eerste kwartaal van 2022 zijn twee deliverables van 2021 alsnog opgeleverd en 
gepubliceerd. Voor de overige deliverables worden gesprekken gevoerd met de BRO 
om te verkennen of en hoe er maatschappelijk draagvlak gevonden kan worden om 
monitoringsdata te gaan opslaan en hergebruiken. 

 Nee Voor deliverable 2b is het wachten op de formele opdracht vanuit Deltares (zie 
hieronder). Dit lijkt te gaan lukken, zodat de verwachting is dat we dit onderdeel in 
2022 kunnen afronden

Digitalisering in de 
geotechniek

www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek

G501

https://www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Werk verricht om het project aan een TKI-traject rondom zettingen van Deltares te koppelen voor 
financiering; dit is gelukt. Het is nog wachten op formele opdrachtverlening door Deltares.

Alle deliverables

Team samengesteld en plan van aanpak gemaakt om na opdrachtgeving aan de slag te gaan met de 
datacase zettingen. Team staat in de startblokken!

Alle deliverables

Er is contact gezocht met BRO voor een afspraak voor de toetsing van de haalbaarheid van opname 
in de BRO. De BRO staat daar positief tegenover en de afspraak zal hoogstwaarschijnlijk in juni of juli 
plaatsvinden.

Alle deliverables

Eerste opzet is gemaakt en afhankelijk van resultaat 2a2 zal dit worden opgepakt. Alle deliverables

OPMERKINGEN
De twee opgeleverde deliverables zijn te downloaden vanaf de kennisbank: www.cob.nl/document/nut-en-
noodzaak-digitalisering-geotechniek en www.cob.nl/document/digitaliseren-bouwtrillingen.

Het rondkrijgen van een TKI-project blijkt nogal taai. Daardoor is de start van 2a2 vertraagd. Begin juni zal 
dit opgelost zijn en kan er gestart worden. De roadmap wordt opgestart als er meer duidelijkheid is over de 
haalbaarheid om monitoringsgegevens te ontsluiten. Als dit niet mogelijk blijkt, zal de roadmap worden gebruikt 
om een nieuwe onderzoeksrichting te bepalen.

https://www.cob.nl/document/nut-en-noodzaak-digitalisering-geotechniek
https://www.cob.nl/document/nut-en-noodzaak-digitalisering-geotechniek
https://www.cob.nl/document/digitaliseren-bouwtrillingen
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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) tot 1 juni 2022, 

daarna Chloë Jansen (Sweco)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak voor tweede helft 2022 September 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Door afwezigheid van een projectleider is alleen energie gestoken in hulp bij het 
organiseren van de tweede bijeenkomst van het platform Geotechniek in maart 2022, 
die overigens heel succesvol was.

Kansen en risico's 
geotechniek

www.cob.nl/kansenenrisicos

G502

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Zoektocht projectleider. 1

Afspraak eerste overleg t.b.v. plan van aanpak. 1

Lijst met opties voor vervolg gemaakt o.b.v. rapportage 2021 en 
platformbijeenkomst maart 2022.

1

OPMERKINGEN
In de groep leeft het onderwerp zeer. Men is bereid er tijd in te steken. Chloë Jansen is 
bereid de werkgroep te leiden, een plan van aanpak te maken en uit te voeren. Het budget 
voor deze groep zal beperkt zijn, maar voldoende voor uitvoering van activiteiten uit de in 
de vorige fase genoemde opties. De werkgroep zal in het plan van aanpak een gemotiveerde 
keuze vastleggen.

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 Contact leggen met diverse onderwijsinstanties, zoals 
PAO/KIVI, TUDelft, HBO en Deltares 

Juli 2022

2 Uitgewerkt voorbeeld toevoegen aan het groeiboek September 2022

3 Bij twee onderwijsinstanties een gastles over het groeiboek 
verzorgen 

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Pas in mei 2022 zijn de bovenstaande deliverables vastgesteld. Ondertussen is er wel 
veel aandacht geweest voor het opgeleverde groeiboek.

 Nee

Aanpak grondonderzoek
www.cob.nl/aanpakgrondonderzoek

G503

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Lancering en presentatie Groeiboek tijdens platformbijeenkomst. -

Lunchlezing over groeiboek. -

Enquête gehouden over wensen gebruikers tijdens lunchlezing. -

OPMERKINGEN
De focus wordt gelegd op implementatie via opnemen in het curriculum cq gastlessen 
bij diverse onderwijsinstellingen, waarbij een beperkte aanvulling nodig is om een 
voldoende voldragen groeiboek te hebben. Na implementatie kan verder gewerkt worden 
aan verbetering en aanvulling (2023). De lunchlezing kan worden terug gekeken via www.
youtube.com/watch?v=0LfMXULEKZ4.

https://www.cob.nl/aanpakgrondonderzoek
https://www.youtube.com/watch?v=0LfMXULEKZ4
https://www.youtube.com/watch?v=0LfMXULEKZ4
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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: Robbert Guis

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Platformbijeenkomsten trekken tot nu toe nog te weinig deelnemers. Voor september 
is dat weer een belangrijk ontwikkelpunt.

 Nee

O75
Platform Waardevol 
ondergronds ruimtegebruik

www.cob.nl/platformwor

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Platformbijeenkomst maart (inspiratie waarde, ruimte en ondergrond) met 
als thema natuurinclusiviteit in de ondergrond. Met inspirerende lezing van 
architect Paul Ketelaars (Vakwerk Architecten), architect Danny Esselman 
(VenhoevenCS) en studenten van de minor House of the Future (TUDelft, 
bouwkunde). Ook was er een workshop ‘Hoe ontwerp ik een natuurinclusieve 
kelderwand?’.

1

Platformbijeenkomst juni (tijdens het COB-congres) met een reflectie op 
de uitkomsten van ontwerpstudie Stad x Ruimte en reflectie op project 
4D-bouwenvelop met de projectleiders aangevuld door Ton Venhoeven 
(architect, stedenbouwer), Michiel Duinmeijer (ministerie van I en W) e.a.

1

https://www.cob.nl/platformwor
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In het voorjaar van 2021 zijn het COB, de TU Delft, het Vlaamse 
departement Omgeving en Vereniging Deltametropool een 
ontwerpstudie gestart naar de mogelijkheden van integraal en 
multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte steden. 
Ontwerpteams gingen aan de slag met een aantal casussen in 
Nederland en Vlaanderen, waar ruimtelijke knelpunten op gebied van 
openbare ruimte, ondergrond en gebouwen aan de orde zijn.

COB-coördinator: 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 Eindpublicatie Uitgesteld naar Q3 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De verwachting was dat de publicatie eind Q2 klaar zou zijn. Dat wordt nu Q3 
omdat besloten is om begin oktober een event te organiseren waarop het boek aan 
de buitenwereld wordt gepresenteerd.

 Nee

O78
Ontwerpstudie 

Stad x Ruimte
www.cob.nl/ontwerpstudie

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Redactiewerk voor de publicatie. 1

Organiseren event. 1

Presentatie tussenresultaten bij platformbijeenkomst WOR. 1

Presentatie tussenresultaten bij COB-congres. 1

https://www.cob.nl/ontwerpstudie
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Dit project vertrekt vanuit de wens naar ondergrondse ruimten die 
integraal onderdeel uitmaken van landschap, stedenbouw en archi-
tectuur. Er worden vier essentiële tools verkend, die het ontwerpen 
en plannen van vierdimensionaal ruimtegebruik werkbaar maken en 
integreren met de ondergrond, zodat daarmee de businesscases van 
de toekomst beter gestalte kunnen krijgen.

COB-coördinator: Robbert Guis
Projectleiders: Merijn van Loon (CroonenBuro5/Antea Group),  

Jens Jorritsma (Obscura), Isabel Driessen (el Kantoor)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Tool A, stappenplan voor het ontwerpen met de 
ondergrond als startpunt bij een gebiedsontwikkeling. 
Verschillende bodemtypes worden onderscheiden, wat 
zich biedt op de mogelijkheden en onmogelijkheden van 
een plek.

Oktober 2022

2 Tool B, kieswijzer bij het waarderen van het bouwen in de 
ondergrond. Aan de hand van de ‘6 capitals’ (financieel, 
productief, intellectueel, menselijk, sociaal en natuurlijk) 
wordt getoetst en gedefinieerd wat van waarde kan zijn in 
de ondergrond binnen een circulaire economie geënt op 
toekomstwaarde en tijd.

Oktober 2022

3 Tool C, serious game die inzicht geeft in het integraal 
ontwerpen van boven- en ondergrond. Het stapelen van 
ambities, combineren van problemen, en integreren van 
verschillende ruimteclaims in boven- en ondergrond 
worden bespeeld in één ruimtelijk model.

Oktober 2022

4 Tool D, parametrisch model dat een 4D-bouwenvelop 
genereert, met als input kennis uit de tools A, B en C en als 
output informatie over ruimtelijk rendement, kosten en 
bouwconstructie.

Oktober 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Tool B, C en D hebben een heldere schets van hun beoogde deliverables, de teams zijn 
bezig.

 Bijna

 Nee Tool A loopt iets achter, heeft probleemstelling staan, schets van het stappenplan 
(stroomschema) is nog niet gemaakt. Projectleider heeft de opdracht teruggegeven in 
voorbereiding op het congres van 20 juni. Er wordt gezocht naar een vervanger.

O79
4D-bouwenvelop

www.cob.nl/4dbouwenvelop

https://www.cob.nl/platformwor


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kick-off Tool A en C - Met een lezing van de projecten Visie ontwerpende aannemers en Ontwerpstudie 
Stad x Ruimte, gesprek over de opgave en aansluitend eerste brainstormsessies met de projectgroepen.

1, 3

Kick-off Tool B en D  - zelfde als hierboven 2, 4

Tussentijdse brainstormsessies - binnen elke tool zijn in mei en juni twee bijeenkomsten georganiseerd 
waarin de projectgroepen (afzonderlijk) werken aan de uitwerking van hun tool.

Alle deliverables

Projectleidersoverleg - afstemming van alle tools onderling met als doel toe te werken naar één 
4D-bouwenvelop waarin alle tools evenredig van waarde zijn.

Alle deliverables

COB-congres 2022 - eerste test van elke deliverable Alle deliverables

Spelen conceptversie serious game van tool C op het COB-congres 20 juni 2022. 
(Foto: Vincent Basler)
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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 Platform interessanter maken voor netbeheerders Doorlopend

3 Platformleden rechtstreeks benaderen voor input/
agendapunten

Doorlopend

4 Digitale ontmoetingsplaats (via LinkedIn) uitrollen December 2022

5 Verkenningen op gebied van duurzaamheidsthema 
vertalen naar onderzoeksproject

Gereed

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna • De balans tussen overheden, uitvoerende partijen, netbeheerders en adviesbureaus 
is nog steeds niet optimaal. Er zullen gesprekken plaatsvinden met de platformleden 
die werkzaam zijn bij netbeheerders, om te achterhalen hoe hun collega’s op 
thema’s betrokken kunnen worden.

• De LinkedIn-groepspagina zal binnenkort worden gevuld met leden en content.

• Er worden signalen opgevangen dat de platformbijeenkomsten inhoudelijk te 
vol zijn gepland met presentaties en onderwerpen. De functie als plaats om te 
netwerken en bij te praten raakt daardoor naar de achtergrond. Bij de bijeenkomsten 
die nog gaan plaatsvinden, zal meer tijd worden gereserveerd voor bijpraten.

 Nee

https://www.cob.nl/platformkl


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

15 maart 2022 platformbijeenkomst in het Vakwerkhuis, Delft. De agenda was bepaald door de leden. 
Er was onder meer aandacht voor bomen en het vastleggen van de z-coördinaat.

1

20 juni 2022 (tijdens COB-congres) platformbijeenkomst waarin de leden konden stemmen op 
nieuwe initiatieven om op te pakken. Ook werden er serious games gespeeld die zijn ontwikkeld door 
COB-werkgroepen.

1

Evides is toegevoegd als platformlid. De deelname van Vitens is bestendigd. Ad hoc worden 
netbeheerders via Mijn Aansluiting betrokken

2

Participanten actief benaderd en betrokken bij het samenstellen van de agenda en de inhoud van het 
algemene gedeelte van de platformbijeenkomsten (‘De ondergrond draait door’ met nieuwsberichten, 
oproepen en juridische updates). De agenda van de eerste bijeenkomst in 2022 is volledig bepaald 
op basis van input platformleden. Er heeft een tussentijdse sessie plaatsgevonden om het platform te 
betrekken bij de koers van de kennisarena.

3

Groepspagina aangemaakt op LinkedIn. Leden zijn nog niet toegevoegd. Het is afwachten of de pagina 
de gewenste functie kan vervullen, omdat het niet mogelijk is om berichten te delen op groepspagina’s 
van LinkedIn. Desalniettemin is het een extra medium om deelnemers op de hoogte te houden van 
ontwikkelingen.

4

Projectplan ‘Maatregelencatalogus duurzaamheid in kabel-en-leidingbranche’ opgesteld en 
ingediend voor FFL-subsidie. Het project behelst het in beeld brengen van bestaande en gewenste 
maatregelen op gebied van circulariteit, biodiversiteit en klimaat en kan een vertrekpunt vormen voor 
vervolgprojecten.

5

Serious games spelen op de platformbijeenkomst tijdens het COB-congres 20 juni 2022. (Foto: Vincent Basler)
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Koplopergemeenten
www.cob.nl/koplopergemeenten

Sinds de start in 2020 krijgt de groep Koplopergemeenten meer en 
meer een stevige basis en lukt het deze groep een aantal innovaties 
in gang te zetten. Daarnaast signaleren zij vraagstukken waar zij van-
uit hun praktijk tegenaan lopen, zodat zij mede agenda-bepalend 
zijn voor de Kennisarena. Tijdens de bijeenkomsten wordt ook tijd 
gemaakt om ervaringen uit te wisselen met collega-gemeenten.

COB-coördinator: Edith Boonsma

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Minimaal vier goedbezochte bijeenkomsten per jaar. Doorlopend

2 Deelnemende gemeenten laten aansluiten als participant.   Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De Koplopergemeenten hebben aangegeven te willen investeren in twee innovaties 
vanuit het project Vol onder maaiveld. Dat investeren gebeurt voor een deel financieel 
bij de VKLS. Het onderzoek Ontwerpen met algoritmen is een stap verder gebracht. Er 
worden geen nieuwe initiatieven opgepakt

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

De tweede stap in het onderzoek Ontwerpen met algoritmen is in januari 
opgeleverd. Vanuit de Koplopergemeenten heeft een kernteam deelgenomen 
aan dit onderzoek.

1

De VKLS lijkt de financiering rond te krijgen, mede dankzij de 
Koplopergemeenten. Het project kan van start. 

-

Het COB-project Ondergrond en de omgevingswet kreeg een podium op de 
bijeenkomst van 11 april 2022. 

1

Het nut van het voortbestaan van deze groep is besproken, zie afbeelding bij 
opmerkingen.

-

O710

Platform

https://www.cob.nl/koplopergemeenten


OPMERKINGEN
Van de tien deelnemende gemeenten, zijn er inmiddels acht participant. Eén gemeente doet wel de toezegging 
de participatie te regelen, maar dat lukt om onbekende redenen niet. Met de laatst nog niet participerende 
gemeente (Zoetermeer) wordt momenteel gesproken met de nieuwe persoon die dit kan beslissen. Dat lijkt een 
kwestie van tijd.

Resultaat van de mini-enquête over voortbestaan 
koplopergemeenten; wel/ niet verder als groep? 
(Beeld: COB)
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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 Kennisarena leeft. Het begint nu een stevig onderzoeksprogramma te worden met deliverables, 
ontwikkellijnen, lopende onderzoeksprojecten, nieuwe initiatieven en al heel wat opgeleverde instru-
menten, rapporten, een groeiboek en een serious game.

Dat betekent niet dat we een tandje rustiger aan kunnen doen. Juist nu is het belangrijk dat voortgang 
en samenhang in beeld blijven en de projectleiders hun werk goed kunnen doen. Daarom is ... 

 … het Kennisarenaoverleg gestart met de eigenaren 
van de ontwikkellijnen en de projectleiders, niet 
om te praten, maar om elkaar te stimuleren en de 
lopende onderzoeken een boost te geven met een 
praktische insteek. En dat werkt, dus dat gaan we 
vaker doen;

 … heeft de projectpagina een nieuwe, logischer 
indeling gekregen; via de ontwikkellijnen kom je bij 
de projecten terecht. Deze opbouw is duidelijker 
en overzichtelijker voor nieuwe en afgeronde 
onderzoeksprojecten.

Kennisarena kabels en 
leidingen

www.cob.nl/kennisarena

https://www.cob.nl/kennisarena


Zitten we op koers? 
Binnen de Kennisarena worden vraagstukken opgepakt waar het netwerk tegenaan loopt, dus nu we op stoom zijn, is het zinvol 
om je af te vragen of we nog de juiste dingen doen. Hiervoor is een enquête uitgezet in het netwerk.

Twee onderwerpen vallen op: 

• De vraag om een langetermijnvisie vanuit de overheid

• Er is te weinig capaciteit, dat onderwerp wordt steeds urgenter.

Het eerste onderwerp is in eerste instantie niet iets dat bij het COB hoort, dus dat signaal geven we door organisaties die 
daarover gaan. Het capaciteitsvraagstuk is eerder genoemd, maar recent urgenter geworden, daar gaan we mee aan de slag.

Tijdens het COB-congres van 20 
juni 2022 zijn aan het netwerk 
vijf (!) nieuwe initiatieven voor-
gesteld, waarbij de platformleden 
konden aangeven welk onderwerp 
voor hun prioriteit heeft. Dat 
onderwerp komt u tegen in de 
volgende voortgangsrapportage!

Een verzameling met onderwerpen vanuit de enquête ‘Koers van de kennisarena’; de tekstwolken 
zijn onderzoeken die lopen en op de genoemde onderwerpen passen. (Beeld: COB)

KENNISARENA
KABELS EN LEIDINGEN

De koers van de Kennisarena

BRENG UW (TEGEN)STEM UIT OP:

Ontwerpen met algoritmen
Een algoritme waar je je verleggings- of aanleggegevens instopt en dat ’als vanzelf’ het ultieme 
tracé geeft, is nogal hoog gegrepen. Wat wél kan, is hier stap voor stap aan werken. Het plan 
is een hulpmiddel te maken voor het afstemmingsproces in de ‘ruimtelijke planologie van de 
ondergrond’, dat scenario’s levert voor de (schematische) inpassing in de bodem. Op basis van 
hiervan kunnen betrokkenen het gesprek voeren om tot de best passende oplossing te komen. 

Wie ...?
... weet hier veel van, zou projectleider moeten zijn, moeten we betrekken?
Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting

Voorbeelden
Waar wordt dit al gedaan, waar is al ervaring opgedaan, wat lijkt erop?

Tip en ideeën
Vul maar in!

KENNISARENA
KABELS EN LEIDINGENDe koers van de Kennisarena

BRENG UW (TEGEN)STEM UIT OP:

Samen zonder schade, fase 2

Wat kan de branche zelf doen aan het verminderen van graafschade? Dit is in het project Samen 

zonder schade onderzocht en de conclusies geven inzicht en interventiemogelijkheden. Nu aan 

de slag met de uitkomsten! Ontwikkeling van het gedoespel, afstemmingsprotocol, de krachten 

bundelen tussen organisaties die met dit onderwerp bezig zijn; mogelijkheden te over.

Wie ...?
... weet hier veel van, zou projectleider moeten zijn, moeten we betrekken?

Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting

Voorbeelden
Waar wordt dit al gedaan, waar is al ervaring opgedaan, wat lijkt erop?

Tip en ideeën
Vul maar in!

KENNISARENA
KABELS EN LEIDINGEN

De koers van de Kennisarena

BRENG UW (TEGEN)STEM UIT OP:

Proefsleuvendatabase
In praktijkprojecten worden ter voorbereiding, om informatie te krijgen over wat daar in de grond 
ligt, proefsleuven gegraven. Met de verzamelde data wordt daarna niets meer gedaan. Is een 
proefsleuvendatabase levensvatbaar? Waar breng je dat onder? Wat zouden de randvoorwaarden 
moeten zijn? Laten we dat eens met elkaar uitzoeken. 

Wie ...?
... weet hier veel van, zou projectleider moeten zijn, moeten we betrekken?
Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting

Voorbeelden
Waar wordt dit al gedaan, waar is al ervaring opgedaan, wat lijkt erop?

Tip en ideeën
Vul maar in!

KENNISARENA
KABELS EN LEIDINGENDe koers van de Kennisarena

BRENG UW (TEGEN)STEM UIT OP:

Maatregelencatalogus duurzaamheid 
kabels en leidingen

Uit de zomersessies (2021) van het platform Kabels en leidingen is gebleken dat er behoefte is 

aan inzicht in  duurzaamheidsmaatregelen. Welke materialen hebben een langere levensduur 

en zijn geschikt voor de circulaire economie? De maatregelencatalogus moet inspiratie bieden, 

samenwerking tussen stakeholders faciliteren, de markt uitdagen in beweging te komen en 

gewenste ontwikkelingen identificeren en versnellen. 

Wie ...?
... weet hier veel van, zou projectleider moeten zijn, moeten we betrekken?

Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting

Voorbeelden
Waar wordt dit al gedaan, waar is al ervaring opgedaan, wat lijkt erop?

Tip en ideeën
Vul maar in!

KENNISARENA
KABELS EN LEIDINGEN

De koers van de Kennisarena

BRENG UW (TEGEN)STEM UIT OP:

Capaciteitsvraagstuk in beeld
Uit de enquête in ons netwerk blijkt dat er zorgen zijn over de capaciteit van mensen, ruimte en 
materiaal. Het is niet duidelijk welk capaciteitsvraagstuk het meest urgent is. Daarom willen we 
als eerste inzicht krijgen in het exacte probleem. Waar en wanneer komen capaciteitsknelpunten 
voor en wat zijn de achterliggende oorzaken?

Wie ...?
... weet hier veel van, zou projectleider moeten zijn, moeten we betrekken?
Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting Naam Organisatie E-mailadres Telefoonnummer Toelichting

Voorbeelden
Waar wordt dit al gedaan, waar is al ervaring opgedaan, wat lijkt erop?

Tip en ideeën
Vul maar in!
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Het gebrek aan voorspelbaarheid zorgt op dit moment voor onbegrip 
en/of frictie in een fase waarin ruimte om te manoeuvreren klein 
is. Het doel van het project Proceslijn voorspelbare samenwerking is 
handvatten te bieden voor een consistent en effectiever verloop van 
het regieproces kabels en leidingen en herkenbaarheid in de infor-
matie-uitwisseling, wat leidt tot een betere samenwerking tussen 
betrokken partijen.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Marian Bertrums (GPKL)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Aanzet tot proceslijn informatie-uitwisseling in de 
ondergrond, discussiestuk

Q2 2022

2 Concept-proceslijn Q3 2022

3 Definitieve proceslijn informatie-uitwisseling ondergrond December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna In Q1 en Q2 moest informatie worden verzameld om tot een aanzet van een proceslijn 
te komen. Het vormen van een kernteam is niet gelukt, maar er is wel een voorstel voor 
een bredere groep betrokkenen. Deze zijn ook bereid te lezen, meer input te geven en 
online bij elkaar te komen. Er zijn wel interviews gehouden, maar daar zijn nog geen 
verslagen voor opgeleverd. Dit onderzoek loopt vertraging op. De zomerperiode wordt 
gebruikt om te kijken of een inhaalslag gemaakt kan worden.

 Nee

KA1-01
Proceslijn voorspelbare 
samenwerking

www.cob.nl/proceslijn

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Format voor interviews. Alle deliverables

Zes interviews met gemeenten: vier interviews geweest, nog geen 
gespreksverslagen ontvangen. 

Alle deliverables

Zes  interviews netbeheerders: één interview afgenomen, nog geen 
gespreksverslag ontvangen. 

Alle deliverables

Twee interviews afgenomen met andere partijen; nog geen gespreksverslag 
ontvangen.

Alle deliverables

https://www.cob.nl/consensus
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Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwerking-
treding van de Omgevingswet. Door de VNG worden diverse staal-
kaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan, maar niet over de on-
dergrondse infra. Het doel van dit project is om handvatten te creëren 
voor gemeenten waarmee zij kunnen sturen op een duurzame inpas-
sing van kabels en leidingen via de instrumenten van de Omgevings-
wet, bijvoorbeeld door het opnemen van in de omgevingsplannen.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Petra Mesken (Stantec)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Programma van eisen Q1 2022

2 Vormen expertgroep en concept-handvatten Q2 2022

3 Verificatie bruikbaarheid Q3 2022

4 Opleveren handvatten December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! De interviewronde heeft een langere doorlooptijd gehad, maar is nu zo goed als afgerond. 
Daarbij zijn ook meer personen dan gepland bevraagd en is er voldoende informatie 
opgehaald. Een eerste opzet van het programma van eisen is in concept gereed. 

 Bijna Het definitieve programma van eisen is in Q2 gereed.  Ontwikkeling van de concepten en 
verificatie van de bruikbaarheid zijn nu allebei gepland voor Q3.

 Nee

KA2-04
Ondergrondse infra en de 

Omgevingswet
www.cob.nl/omgevingswet

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Een representatieve groep bestuurders en beleidsmedewerkers van 
gemeenten wordt geïnterviewd over de manier waarop zij hun informatie 
verwerken tot plannen. Daarnaast is binnen het netwerk geïnventariseerd 
welke onderwerpen noodzakelijk c.q. wenselijk zijn om als voorbeelden te 
hanteren.

1

Vorming kernteam en twee sessies met vertegenwoordigers van gemeenten. 2

Interviews met elf gemeenten, twee academici en vijf netbeheerders. 1, 2

Oriënterende gesprekken met experts. 1, 2

https://www.cob.nl/hulpbijrichtlijnen
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Vaak staan onterechte aannames over wet- en regelgeving een vlotte 
samenwerking in een kabels-en-leidingenproject in de weg. Maar 
soms is een aanname wél terecht en gaat het om een feit dat dwars-
ligt. Voor die feiten zoekt het COB-netwerk in dit project een oplos-
sing op beleidsniveau.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Schrijven projectplan April 2022

2 Contact leggen met wetgevende instanties voor draagvlak Q2 2022

3 Voortgang is afhankelijk van draagvlak: als wetgevende 
instanties niet bereid zijn om de uitkomsten te accepteren 
en erop te anticiperen, is dit onderzoek niet relevant en 
zullen we het niet uitvoeren. 

Q3/Q4 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Projectplan gereed, er zijn goede contacten met ministeries, op het COB-congres was er 
aandacht voor het onderwerp op het plenaire hoofdpodium.

 Bijna

 Nee

KA2-02
Dwarsliggende feiten

www.cob.nl/dwarsliggendefeiten

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Projectplan geschreven en gebruikt voor het leggen van contacten. 1

Contact gelegd met ministerie IenW, BZK en EZK. Ministerie EZK houdt 
op dit moment nog even de boot af, BZK wil ons helpen. Met IenW worden 
gesprekken gevoerd om twee onderwerpen verder te brengen.  

2

Een brief is in voorbereiding om aan de verantwoordelijke minister te sturen. 2

Twee interviews afgenomen met andere partijen; nog geen gespreksverslag 
ontvangen.

2

https://www.cob.nl/consensus


In 2020 zijn tientallen mensen uit de kabels-en-leidingensector geïnterviewd over de 
belemmeringen die zij ervaren vanuit wet- en regelgeving. Dat heeft liefst 82 fabels en 71 feiten 
opgeleverd, die zijn gebundeld in een online groeiboek. Dit groeiboek is uitgevoerd als quiz: om 
de uitleg te zien, dient de gebruiker eerst een keuze te maken. Het groeiboek is te vinden via 
www.cob.nl/groeiboek/fabelsenfeiten.

https://www.cob.nl/groeiboek/fabelsenfeiten
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Ondanks allerhande regels en hulpmiddelen voor een zorgvuldig 
graafproces, ontstaat er nog steeds veel graafschade. Daarom is 
onderzocht  waarom mensen in de graafketen zich gedragen zoals ze 
doen. Het COB-netwerk gaat aan de slag met de interventies die zijn 
voorgesteld door de gedragspsycholoog.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Serious game beschikbaar Doorlopend

2 Nader te bepalen deliverables (zie opmerkingen) December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Er is veel enthousiasme voor het gedachtegoed van het project. Het is nog lastig om 
een concreet plan te maken voor het oppakken van een of meer interventies.

 Nee

O703
Samen zonder schade

www.cob.nl/samenzonderschade

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Geven lunchlezing om opgedane kennis te verspreiden 1

Serious game diverse keren gespeeld, o.a. bij het CROW, het KLO, COB intern 
en op het COB-congres.

1

Afspraken met diverse instanties om vervolgstappen te maken naar aanleiding 
van aanbevelingen in het rapport.

2

OPMERKINGEN
Dat gedrag in de keten een actueel onderwerp is, blijkt wel uit de vele reacties die er 
binnenkomen en de animo voor de gehouden lunchlezing (klik om te kijken). Het rapport 
vormt de basis voor een of meer vervolgprojecten, waar al de nodige gesprekken voor 
gevoerd worden.

https://www.cob.nl/samenzonderschade


Op donderdag 24 maart 2022 vond een 
lunchlezing plaats over de uitkomsten 
van het onderzoek Samen zonder 
schade. Gedragspsycholoog Timo 
Jansen en projectleider Jarko van Bloois 
praatten de deelnemers in een klein 
uurtje bij. Zie www.youtube.com/
watch?v=Xvm0ihRtyH4

Sessie bij het KLO op 1 juni 2022. (Foto's: KLO)

Sessie tijdens het COB-congres op 20 juni 2022. (Foto: Vincent Basler)

https://www.youtube.com/watch?v=Xvm0ihRtyH4
https://www.youtube.com/watch?v=Xvm0ihRtyH4
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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: Arjan Visser (Antea Group)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Inventarisatie en afstemming met kernteam Q2 2022

2 Ophalen informatie: gesprekken met partijen voor ophalen 
en verwerken info.

Q3 2022

3 Groeiboek aanvullen: opgehaalde informatie verwerken, 
tekeningen toevoegen evenals verdere info die zinvol is.

Q3 2022

4 Conclusies: samen met kernteam conclusies trekken, 
vervolgstappen benoemen.

Q3 2022

5 Reviewronde: alle mensen die gesproken zijn, kunnen de 
conceptversie reviewen. Projectleider verwerkt opmerkingen 
en geeft zo nodig terugkoppeling.

Q3 2022

6 Eindproduct: eindredactie, laatste beeldmateriaal wordt 
verzameld, document wordt opgemaakt en gepubliceerd.

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Het project is op stoom!

 Bijna

 Nee

O706
Catalogus bundelings-
technieken

www.cob.nl/bundeling

https://www.cob.nl/bundeling


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Vanaf de ‘doorstart’ met de nieuwe projectleider in februari 2022 zijn er twee bijeenkomsten met het 
kernteam geweest. Tijdens de eerste bijeenkomst is uitvoerig (her)besproken wat uitgangspunten en 
doel voor het groeiboek zijn. In de tweede bijeenkomst is inhoudelijk ingegaan op het document dat 
tot nu toe is samengesteld. Er zijn afspraken gemaakt over welke aanpassingen nodig zijn en welke 
informatie nog ontbreekt. 

1

Voorgaande artikelen, onderzoeken en rapporten op het gebied van bundeling zijn verzameld en 
bestudeerd. Daaruit zijn experts verzameld om te interviewen over hun ervaringen met bundeling.

2

Bij het kernteam is input opgehaald voor personen met ervaring met bundeling om te interviewen en 
voor het verzamelen van eisen en voorwaarden die netbeheerders hebben.

2

In juni zijn interviews afgenomen met personen die ervaringen hebben opgedaan met bundeling in 
(pilot)projecten op het gebied van de technieken, afwegingen en kosten-baten. 

2

Tijdens het COB-congres van 20 juni 2022 is met de bezoekers gesproken over dit groeiboek, is input 
opgehaald en heeft de projectleider de inhoudsopgave inhoudelijke besproken met de gasten.

2

Het groeiboek was onderdeel van het 'bundelingsplein' op het COB-congres 20 juni 2022. 
(Foto: Vincent Basler)
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Bij ondergrondse infraprojecten met meerdere betrokken partijen 
blijkt het lastig om tot consensus te komen over de verdeling van 
kosten en baten, omdat inzicht in het totale plaatje ontbreekt. Dat is 
de doelstelling van dit project: het creëren van een objectief en trans-
parant beeld van de verschillende netten en de daarbij horende regels, 
verhoudingen en geldstromen.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Per medium een infographic/flowchart met daarop 
weergegeven de TIE (zie opmerkingen).

Q3 2022

2 Een ondersteunend rapport bij de infographics/flowchart 
en uitgewerkt plan voor vervolg.

Q3 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Vanwege de complexiteit van het onderwerp duurde de opstart van de student-
stagiare langer dan verwacht. Hierdoor zijn/worden de netbeheerders later in het 
project betrokken dan verwacht. De verwachte opleverdatum is nog wel Q3. 

 Nee

KA3-01
Inzicht in geldstromen

www.cob.nl/geldstromen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bureauonderzoek, interviews opzetten met belanghebbende partijen en 
conceptrapportage opgemaakt. 

Alle deliverables

OPMERKINGEN
Het TIE-model vormt de basis voor dit project. 
In dit model, van Aad Correljé, associate 
professor aan de TU-Delft, wordt de verbinding 
gelegd tussen geldstromen (economie, E), 
technologie (T) en instituties (I). Over het 
model is een interview afgenomen met Aad 
Correljé: www.cob.nl/verdieping/maart2022/
argumentatiemodel.

A

• Operatie
• Coördinatie
• Maatschappelijke 

waarden

Elektriciteit

Gas

Warmte

Water

Telecom

Techniek

Institutionele 
kaders

Economie

Actoren

Drie niveaus:

I

T

E

https://www.cob.nl/fabelsenfeiten
https://www.cob.nl/verdieping/maart2022/argumentatiemodel
https://www.cob.nl/verdieping/maart2022/argumentatiemodel
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Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnen-
steden. Met de inzet van algoritmen kunnen de diverse bestaande 
opgaven (aanleg en beheer) én nieuwe opgaven (energietransitie en 
klimaatadaptatie) met elkaar verbonden worden. Maar hoe werkt 
dat precies, waar zijn gemeenten mee geholpen?

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: -vacant-

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Adviesmemo m.b.t. vervolgstappen Gereed

2 Overzicht van ruimtelijke inpassingscriteria Uitgesteld (zie opmerkingen)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De tweede fase heeft in januari een memo opgeleverd met advies voor vervolgstappen. 
Het is echter de vraag of er voldoende draagvlak is voor een vervolg, zie opmerkingen.

 Nee

O709
Ontwerpen met algoritmen

www.cob.nl/algoritmen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Oplevering rapportage fase 2. 1

De conclusies uit het rapport zijn gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van 
de Koplopergemeenten. Daar is gevraagd: hoe nu verder? Het voorstel is om 
dit onderwerp in te brengen bij de Citydeal Openbare ruimte. Dat zullen twee 
gemeenten op zich nemen.

2

OPMERKINGEN
Het afgelopen halfjaar zijn diverse gesprekken gevoerd en heeft een participant voorgesteld 
om te starten met een proeftuin, om heel voorzichtig en op kleine schaal een paar concrete 
(zichtbare) stappen te maken. Er is hiervoor contact met de gemeente Amsterdam en de 
gemeente is positief. Helaas is de potentiële projectleider niet meer beschikbaar; hij is niet 
meer werkzaam bij deze participant en inmiddels verbonden aan een universiteit. 

Tijdens het COB-congres is door de leden van het platform Kabels en leidingen gestemd 
op  vijf nieuwe initiatieven, waarbij dit onderwerp het laagst scoorde (13 stemmen voor, 
35 stemmen tegen). Dat betekent dat we hierover een besluit moeten nemen met het 
kernteam van de Kennisarena: wel/niet verder met dit onderwerp en zo ja, hoe dan?

https://www.cob.nl/algoritmen
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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: Rudi Zoet (GOconnectIT)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vorming partnerprojecten Mei 2022

2 Overleggen: ministerie / eigenaar ontwikkellijn / 
programmamanager

Mei 2022

3 De etalagefase:
• Conclusies formuleren
• Formuleren van conceptladders
• Successen (en falen) in de etalage
• Groeien naar effectieve olievlekken

Resultaat: herijkte set FAIR-templates

Q3 2022

4 Van plan naar actie. Per partnerproject:
• Formeren teams 
• Trainen deelnemers 
• Scrumsessies in teams

Resultaat: rapportage voortgang data-uitwisseling

December 2022

5 Opstellen catalogus. Resultaat:
• Model voor plan- en planningsinformatie
• Sjablonen
• Handboek voor implementatie
• Formuleren geleerde lessen
• Vastleggen conclusies en delen op kennisbank

December 2022

6 Uitrol en verder: advies voor vervolg December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het aanhaken van deelnemende partners (gemeenten, drinkwaterbedrijven en 
netbeheerders) is in mei-juni nog volop in gang en dus iets vertraagd. In plaats van de 
vier kwartiermakers vanuit drinkwaterbedrijven (PWN, Vitens, Evides en Dunea) die 
in 2021 zijn aangehaakt, is er voor gekozen om alle samenwerkingsinitiatieven uit het 
project ‘Inventarisatie afstemmingsvormen’ te betrekken. Zie opmerkingen.

 Nee

O705
Samen digitaal

www.cob.nl/samendigitaal

https://www.cob.nl/samendigitaal


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Vaststellen aangepaste scope (beperken tot uitwisselen van gegevens over planningen en 
projectvoornemens).

Alle deliverables

Organiseren workshops met samenwerkingsverbanden die in het project ‘Inventarisatie 
afstemmingsvormen’ in beeld zijn gebracht: Amsterdam, Den Haag, Groningen, Leiden, Rotterdam, 
Tilburg, Zeeland en Zoetermeer. Een van de twee workshops heeft reeds plaatsgevonden. De andere volgt 
op 28 juni 2022. Er is veel animo.

1

Overleggen met parallelle initiatieven op gebied van data/informatie die draaien om het maken van 
gegevensstandaarden en bibliotheken (o.a. BORIUS, BIM) om dwarsverbanden en raakvlakken e.d. in 
beeld te brengen.

2, 3

Betrekken van raadgevende en ondersteunende bureaus naast Purple Polar Bear die partijen kunnen 
assisteren bij de implementatie, waarbij een gelijk speelveld en het voorkomen van vendor lock-ins wordt 
geborgd.

1

Project onder de aandacht brengen bij het COB-platform Kabels en leidingen, de Projectoverstijgende 
verkenning (POV) van waterschappen, de deelnemende partijen van ontwikkelteams 2 en 5 van 
de CityDeal Openbare Ruimte en het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) om ook de 
samenwerkingsverbanden in de vormingsfase (o.a. Apeldoorn, Amersfoort, Purmerend) te kunnen 
betrekken. Bij het GPKL dient de sessie nog geagendeerd te worden. Met het POV heeft een geslaagde 
koppeling nog niet plaatsgevonden.

1

Verdiepingssessies met deelnemende partners in afstemmingsvormen om gezamenlijk te bepalen in 
hoeverre FAIR-methode geschikt is voor onderlinge gegevensuitwisseling binnen specifieke context. De 
sessies hebben plaatsgevonden met de gemeenten Den Haag (Dunea en Stedin) en Haarlem (PWN en 
Liander).

1, 4

Opstellen van een SWOT-analyse (onderdeel van de workshop, zie hierboven), met als doel om deze te 
vertalen tot een FAQ/leidraad.

3, 4

Integratie van adviezen en tools m.b.t. FAIR-methode/gegevensuitwisseling in het groeimodel dat wordt 
ontwikkeld bij het project ‘Stimuleringsmodel voor samenwerking’.

5

OPMERKINGEN
Het project ‘Inventarisatie afstemmingsvormen’ richt zich op bestaande samenwerkingen, wat een handig 
startpunt lijkt voor dit onderzoek omdat daar ervaring is, en meer vertrouwen dan bij partijen die elkaar nog 
slecht kennen. Bij dat project blijkt tevens het moment waarop dit data-uitwisseling in de tijdlijn van het project 
aan de orde komt een onderwerp van aandacht te zijn; niet alle kwartiermakers zijn namelijk even ver, of kunnen 
het initiatief koppelen aan concrete initiatieven voor uitwisseling van gegevens met gemeenten. 

Voor het aanhaken van samenwerkingsverbanden zijn twee workshops georganiseerd. Inmiddels zijn de eerste 
partijen en samenwerkingsverbanden gevonden die concrete interesse hebben getoond in deelname aan de 
community. Vooralsnog lijken de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Haarlem en de netwerkbedrijven Dunea, 
Evides en Stedin de FAIR-methode te willen omarmen. Mogelijk worden hier naar aanleiding van de sessie op 
28 juni 2022 nog partijen aan toegevoegd. Voor het vormgeven van de community wordt in de tweede helft van 
juni ook een startbijeenkomst georganiseerd waarin gezamenlijk wordt vastgesteld of de producten uit de eerder 
usecase een goed vertrekpunt bieden voor opschaling en welke hulp/middelen nodig zijn voor implementatie.

In overleg met het Ministerie van IenW is ervoor gekozen om de tussenrapportage uit te stellen tot begin juli, wat 
een betere peiling levert van de deelnemende partners.
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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
Projectleider: Sjoerd Loeffen (Mijn Aansluiting)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Model om de stadia van ontwikkeling (van een 
samenwerkingsvorm) op verschillende aspecten te kunnen 
presenteren. 
• Definitie van stadia
• Kenmerken per stadium
• Aanhaken wetenschapper(s) t.b.v. onderbouwing v/h 

model

Gereed

2 Standaard vragenlijst die afhankelijk van stadium en score 
leidt tot gerichte adviezen om verder te kunnen groeien in de 
samenwerking.

Q2 2022

3 Groeiboek met adviezen en producten die kunnen 
worden ingezet om te groeien in de samenwerking / 
afstemmingsvorm. Op basis van de score op volwassenheid 
worden een of meerdere adviezen verstrekt voor 
doorontwikkeling.

Q3 2022

4 Afhankelijk van uitkomsten van de testfase volgt:
• Validatie van het model
• Noodzakelijke aanpassingen
• Advies voor doorontwikkeling van het model

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Er zijn mooie tussenproducten ontwikkeld, die later worden opgenomen in de 
eindrapportage.

 Bijna

 Nee

KA4-03
Stimuleringsmodel voor 
samenwerking

www.cob.nl/integralesamenwerking

https://www.cob.nl/integralesamenwerking


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

 (Gevalideerde) standaard vragenlijst uitwerken . 1, 2

 Scoringsmodel ontwerpen. 1, 2

 Programmeren/digitaliseren  model. 2

 Het ontwikkelen van adviezen voor doorontwikkeling samenwerking. 2

 Inventariseren van tooling voor de bibliotheek. 3

 Ontwikkelen / uitbreiden van tooling. 3

OPMERKINGEN
Naast de wekelijkse werkgroepoverleggen, is er een kerngroep die vierwekelijks bijeenkomt. Daarnaast is er  een 
klankbordfunctie ingericht via de Kennisarena, de Transitie Motor (Bouwcampus) en Citydeal. Sinds mei/juni is 
‘klankborden’ via de innovatieplatforms ook actief/operationeel.
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Deze voortgangsrapportage verschijnt precies op het moment dat ook het 
jaarverslag van 2021 zou verschijnen. Om tijd, papier en geld te besparen, 
hebben we besloten om niet een apart document te versturen, maar de 
inhoud samen te vatten in deze voortgangsrapportage. De volledige versie is 
op te vragen bij het COB.

2021 was wederom een jaar vol beperkingen. Toch laten we ons als COB niet in een somber hoekje 
duwen: wij blijven gaan! Het aantal participanten blijft groeien en we zien dat aandachtsgebieden die 
lang sluimerden (zoals Ordening en waarde) door een impulsproject als Stad X Ruimte weer helemaal 
actief worden.

Kennisarena
De Kennisarena kende in het najaar van 2021 de lancering van haar eerste drie deliverables. Reden 
voor een feestje natuurlijk, dat geresulteerd heeft in een levendige kennisdag op het KNVB-terrein 
in Zeist. In samenwerking met 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.

Tunnelprogramma
Tot onze grote vreugde is het programma Future proof tunnels geaccepteerd door de TKI Deltatech-
nologie. Dat betekent dat we, met steun van onze meer dan zestig samenwerkingspartners/-partici-
panten, de komende vijf tot acht jaar kunnen inzetten op PhD's en fundamentele onderzoeksprojecten. 
We zijn vooral trots op het feit dat we in 2022 van start konden met een tweejarig PDEng-track voor 
tunnels en dat het eerste inzetproject kan worden ingediend.

Participanten
Met bijna alle deelnemers van het COB zijn in 2021 de afspraken bevestigd over hun voortzetting van 
deelname. Participanten die opzeggen, doen dat meestal als gevolg van gewijzigde werkzaamheden, 
waardoor zij niet meer op het gebied van ondergronds bouwen actief zijn. Dat komt gelukkig weinig 
voor. Dit jaar hebben we opnieuw een toename gezien van het aantal participanten. In totaal zijn 
zestien nieuwe participanten toegetreden in 2021 en zijn acht participanten per 31 december 2021 
weggegaan. Omdat er per 1 januari 2022 ook weer negen participanten hun deelname startte, zijn 
we het nieuwe jaar begonnen met 101 participanten. Alle deelnemers ontvangen halfjaarlijks een 
voortgangsrapportage die in juni en december 2021 zijn verschenen.

Personeel
Binnen het COB-model past het dat wij voor onze specialisten en coördinatoren een uitvraag doen in 
het hele netwerk. Het detacheren van deze mensen uit de gelederen van de participanten versterkt 
het karakter van het COB: van en voor het netwerk. De onverminderde groei van het COB heeft ervoor 
gezorgd dat per 1 januari 2022 de formatie gegroeid is van 6,1 fte naar 7,0 fte.

Financiën
De omzet van 2021 met € 2.461K ligt ongeveer € 871K onder de zogeheten ambitie-begroting en 
ongeveer € 292K boven het niveau van de gerealiseerde omzet over 2020. De omzet had €407K hoger 
kunnen zijn, maar doordat tegenover het budget van stichting Mijn Aansluiting en een deel van het 
tunnelprogramma nog geen projectkosten staan, zijn deze budgetten via vooruit ontvangen bedragen 
naar de balans gegaan en wordt dit bedrag in 2022 ingezet. In de bestuursvergadering van december 
2021 zijn de basis- en ambitie-begroting van 2021 goedgekeurd. De basis- en ambitie-begroting 
sluiten beide met een negatief resultaat van €16SK.

De inrichting van een nieuwe (financiële en organisatorische) vorm van projectmanagement in 2019 
heeft in 2021 echt zijn vruchten afgeworpen. Ook met corona is het gelukt om tijdig te sturen op de 
aanpak van projecten waardoor de relatief lage onderuitputting mogelijk was.

Bijlage: jaarverslag 2021
www.cob.nl/jaarverslag

https://www.cob.nl
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In-kind bijdragen

Expertise
€895.234 participanten

Praktijkervaring
Bereidheid tot 

kennisdelen € 1.565.947 projectbijdragen

Activa Passiva

Materiële vaste activa € 11.587 Overige reserve € 325.777

Vorderingen  € 423.682 Bestemmingsfonds, continuïteits-
reserve en bestemmingsreserve

€ 508.837

Liquide middelen  € 1.250.199 Kortlopende schulden € 850.854

Totaal € 1.685.468 € 1.685 .468

Vereenvoudigde balans per 31 december 2021

€ 2.166.574 
uitvoeringsprogramma

€ 291.616 
kennis, netwerk en organisatie

101 participanten is een geweldige mijlpaal, want alleen samen kan het grote verschil worden gemaakt. 
Ook deze mijlpaal moest dan ook samen gevierd worden. Participanten konden bij het COB een speciale 
taart bestellen om met het eigen team van te genieten. (Foto's: COB en participanten)
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https://www.cob.nl/voortgangsrapportage
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