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Ik hou van het woord meanderen. Het symboliseert voor mij precies hoe 
we als COB werken en denken. De onderwerpen waar we ons mee bezig 
houden, zijn immers nooit zwart-wit of links-rechts. Het zijn complexe 
vraagstukken die, net als stroompjes, vaak op natuurlijke wijze ontstaan. 
Bijvoorbeeld doordat het maatschappelijk relevant is, zoals de grootte 
van de renovatieopgave, of doordat iets een blijvende trend is, zoals 
digitalisering en assetmanagement. Of doordat heel veel individuen 
en organisaties in ons netwerk tegen dezelfde puzzels aanlopen en die 
allemaal niet alleen opgelost krijgen. Dan pakt het COB het op. 

Vaak sluit een nieuw stroompje aan bij een eerdere stroom, zoals binnen het tunnelprogramma of de 
kennisarena. In het tunnelprogramma wisten we al bij de start in 2018 dat we uiteindelijk toe wilden 
naar microrenovaties, maar we wisten nog niet hoe. En nu is dit jaar opeens het project Evolutiepad 
naar uniformiteit naar een eerste referentieontwerp voor tunnels gemeanderd en is die wensdroom 
binnen bereik. Ook binnen de kennisarena wisten we bij het uitkomen van de verkenning Common 
ground voor ondergrondse infra al dat de binnenstedelijke inpassingsvraagstukken onoplosbaar lijken. 
Dat vraagstuk werd aangepakt met het project Vol onder maaiveld waarbinnen zeven innovaties zijn 
gepresenteerd. En nu werken we aan een catalogus met bundelingstechnieken die die grote opgave 
opeens een stuk hanteerbaarder maakt.

Meanderen is een natuurlijk proces, waar je de tijd voor moet nemen. Duw je te hard, dan droogt de 
stroom op; blijf je niet in bewegen, dan ook. Als COB-bureau proberen we zo goed mogelijk precies de 
juiste maat te houden. Op individueel niveau betekent dat soms voor de een dat we te snel gaan en 
voor de ander te langzaam. We varen mee op de stroom van projecten en programma’s in de praktijk 
omdat die vaak een grote versnellingspotentie in zich hebben. En soms zijn we gewoon een beetje 
brutaal en sturen we een brief naar een minister omdat we denken dat we kansen zien waar de BV 
Nederland profijt van kan hebben.

In het komende jaar zijn er vier onderwerpen die het verdienen om nog een tijdje te meanderen zonder 
dat we er direct een besluit over moeten nemen. Ze zijn belangrijk maar nog niet uitgekristalliseerd. 
Daarom komen ze alle vier aan de orde op de programmaraadbijeenkomst en zullen ze ook gedurende 
2023 regelmatig aan de orde komen. We zijn heel benieuwd hoe u er tegenaan kijkt. Nu, en in de loop 
van 2023. Ik loop ze even langs.

• De koplopergemeenten ontmoeten elkaar nu al als projectgroep binnen de kennisarena als het gaat 
om ondergrondse onderwerpen zoals inpassingsvraagstukken en kabels-en-leidingenproblematiek. 
Met het afsluiten van de Citydeal zou het wenselijk kunnen zijn om een platform voor gemeenten 
te faciliteren. Maar wordt dat een platform voor gemeenten of een platform voor gemeentelijke 
vraagstukken?

• Het onderwerp duurzaamheid heeft een ontwikkellijn binnen het tunnelprogramma en een 
verkenning binnen de kennisarena. Is het nuttig en belangrijk om daarnaast ook een COB-breed 
platform over duurzaamheid te hebben of is dat nu juist iets wat onze participanten wel bij andere 
organisaties kunnen doen? 

• Het platform Geotechniek is ontstaan als ‘nest’ voor geotechnisch Nederland. Maar de onderwerpen 
die voor geotechnici relevant zijn, horen soms bij een niet-ondergrondse toepassing, zoals 
wegenbouw of dijken. Het participantenmodel van het COB sluit niet soepel aan bij dit soort brede 
onderwerpen. Is het COB wel de beste plek voor het brede nest dat geotechnici zoeken?

• Het onderwerp waardevol ondergronds ruimtegebruik is, zeker in de binnenstedelijke context, 
ongelofelijk belangrijk. Zonder de ondergrondse dimensie gaan de energietransitie, de verdichting, 
de renovatie en de klimaatopgaven eenvoudigweg niet passen en niet uitvoerbaar worden. Het 
COB heeft daarvoor al heel lang een platform WOR. Ondanks het belang van dit onderwerp blijven 
de deelnemersaantallen te laag. Dit jaar gaan we de formule omgooien, omdat we geloven in 

Kennis als meanderende 
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het belang van dit vraagstuk. We gaan een ‘platform on tour’ organiseren waarbij we voor steden 
workshops organiseren om tot een 4D-bouwenvelop te komen waardoor stedenbouwkundigen 
en projectontwikkelaars betere uitvragen kunnen formuleren. Vanuit deze workshops willen we 
een nieuwe, actievere populatie van het platform formeren. Gaat dit lukken? En zo niet, is het 
mogelijk dat we als kenniscentrum voor ondergronds bouwen geen platform meer hebben dat over 
ondergronds bouwen gaat??

Kortom, er is meer dan voldoende te puzzelen, te maken, te beschrijven, te bediscussieren en te doen 
in 2023. Wij zijn er klaar voor. U ook?

Karin de Haas
Directeur COB

Leeswijzer
Voor het tunnelprogramma zijn vanaf de start elk halfjaar voortgangsrapportages gemaakt. Sinds 
juni 2020 is de rapportage uitgebreid met het beschrijven van de voortgang van álle COB-activi-
teiten. Zie deze uitgave als een meerkeuzemenu waarvan u kunt proeven waar u trek in heeft. Voor 
de volledigheid hebben we ook een algemene introductie op het COB en een globaal overzicht van 
alle platforms, projecten en programma's opgenomen. 

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

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

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

Bestuur

Paul Carstens (ProRail)
• Voorzitter

René de Boer (Dura Vermeer)
• Penningmeester

Marten Klein (gemeente Amsterdam)

Tjeerd Roozendaal (Rijkswaterstaat)

Anton van der Sanden (RHDHV)

Roel Scholten (Vialis)

Aanspreekpunten 

Manon Bouwer
• o.a. Kennisarena kabels en 

leidingen

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

Duurzaamheid

Ellen van Eijk
• o.a. Geotechniek, 

tunnelprogramma Civiel, 
internationalisering

Allart Hoekstra
• o.a. webdevelopment 

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

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 

overall en Digitalisering, 
bureaumanagement

Coördinatie

Karin de Haas
• Directeur 
• Manager tunnelprogramma

Edith Boonsma
• Programmamanager Kennisarena 

kabels en leidingen 

Brenda Berkhout (TEC)
• Coördinator tunnelprogramma 

Civiel

Jarko van Bloois (Legal Infra)
• Coördinator kennisarena Regie en 

Feiten en inzicht

Bart Duijvestijn (Arcadis)
• Coördinator tunnelprogramma 

Wetenschap en raakvlakprojecten

Robbert Ephraim (Mijn Aansluiting)
• Coördinator kennisarena Nieuwe 

werkwijzen en Digitaal ecosysteem

Ben van den Horn (Arcadis)
• Coördinator KPT

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

Tunnelbeheerders wegtunnels

Bram ten Klei (Maasstad Ingenieurs)
• Coördinator tunnelprogramma 

Digitalisering

Gioffry Maduro (Rijkswaterstaat)
• Coördinator Duurzaamheid

Peter Kole (K&Kteamwerk)
• Coördinator Tunnels en veiligheid  

(per 1 januari 2023)

Arjan Tromp (Infra Kompas)
• Coördinator Tunnels en veiligheid  

(tot 1 januari 2023)

Jos Wessels (CROW)
• Coördinator Geotechniek

Rudi Zoet (GOconnectIT)
• Coördinator Kabels en leidingen



Pagina 9 van 112

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

• Stiching A.M. Schreuders

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

Samen digitaal
Breed gedragen platform voor informatie-uitwisseling

Stimuleringsmodel samenwerkingVolwassenheidsmodel voor integrale samenwerking in de ondergrond

DIGITAAL ECOSYSTEEM

NIEUWE WERKWIJZEN

Dwarsliggende feiten
Wet- en regelgeving zonder samenwerking te belemmeren

Catalogus bundelingstechniekenGroeiboek met voor- en nadelen van bundelingstechnieken

Samen zonder schadeOnderzoek stimulerend systeem voor zorgvuldig graafproces
Inzicht in geldstromenWelke invloeden zijn er op de verdeling van kosten en baten?

FEITEN EN INZICHT

Catalogus bundelingstechnieken

Haalbaarheid proefsleuvendatabaseHeeft het zin informatie te bewaren over gegraven proefsleuven?

Knelpunten in beeld
Inzicht in tekort aan mensen, materiaal en ruimte

Verduurzaming kabels en leidingenKennis en ervaring uitwisselen over duurzaamheidsmaatregelen
Innovatieplatform Meterruimte van morgen

Vernieuwingen rond aansluitpunt nutsvoorzieningen

ONDER LEIDING VAN STICHTING MIJN AANSLUITING:

TUNNELPROGRAMMA
Praktijk

Leren 
programmeren

Verdiepend onderzoek tunnelopgave

Groeiboek Assetmanagement

Evoluatiepad naar uniformiteit

Logistiek bij tunnelrenovatie

Groeiboek 
Renoveren

Fouttolerante systemen 
en onderhoud Gebruiksscenario’s

Micro-
renovaties

Technische 
raakvlakken

DIGITALISERING

Proof-of-concept leeromgeving

V&V-bibliotheek

Businesscase

Cultuur

Randvoorwaarden voor succesvol digitaliseren:

Probleemloos open Verwachingen digitale 
middelen

Structural health analyse 
(SHA)

Praktijk-
projecten

CIVIEL

Stuurgroep Commissie Deformatie

Commissie Degradatie

Commissie 
Voegen Cybersecurity

Verduurzaming tunnelverlichting

Expertteam 
Duurzaamheid

Maatregelen energiereductie

DUURZAAMHEID

Maatregelen circulaire tunnels

Groeiboek
Duurzaamheid

DOEL

TUNNELS 
SNELLER 

RENOVEREN

DOEL

TUNNELS 
BETER 

BEHEERBAAR

DOEL

 TUNNELS 
ADAPTIEVER

FUTURE PROOF TUNNELS

Wetenschap

Fundamenteel onderzoek door PDEng’s en PhD’s in samenspraak met COB-commissies

Data voor de tunnelbeheerder

BEHEREN

GroeiboekAssetmanagement

Groeiboek
Renoveren Groeiboek

Tunnelbouw

RENOVEREN
BOUWEN

Groeiboek
Digitalisering

Begeleidingscomm. instrumentarium

Werkwijzer 
monitoring 
zinktunnels

Groeiboek 
Tunnelbouw

OVERKOEPELEND

PLATFORM
Koploper-

gemeenten

Digitalisering geotechniekProof-of-concept meerwaarde monitoringsdata

Kansen en risico’s
Geotechniek naar voren met betere communicatie

Aanpak grondonderzoek
Digitaal stappenplan voor ontsluiting bestaande kennis

PLATFORM
Duurzaamheid

PLATFORM
Geotechniek

PLATFORM

Kabels en 
leidingen

PLATFORM

Tunnels en 
veiligheid

PLATFORM

Beheer en 
onderhoud

PLATFORM 
ON TOUR

4D-bouwenvelop
Tools voor vierdimensionaal ruimtegebruik

In een oogopslag
Wilt weten welke programma's, platforms en 
projecten er momenteel lopen en hoe ze met 
elkaar samenhangen? De homepage van de 
website is altijd actueel. Daarnaast is er de 
overzichtsplaat; de meest recente versie vindt 
u online op www.cob.nl/overzichtsplaat.

https://www.cob.nl/overzichtsplaat
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Het COB is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van 
communicatie. Zonder communicatie geen levend(ig) netwerk en 
kennisontwikkeling, zonder communicatie geen kennis delen.

De communicatie van het COB is een mix van digitale middelen en live/fysieke/tastbare producten en 
activiteiten. Nieuw in het afgelopen halfjaar:

• Vernieuwing website 
Na de lancering van de vernieuwde homepage deze zomer (geïnspireerd op de overzichtsplaat die 
al langer door het COB wordt gehanteerd) is er flink technisch onderhoud uitgevoerd. De website is 
verhuisd naar een snellere server, databases zijn opgeschoond en scripts zijn omgebouwd volgens de 
nieuwste inzichten en mogelijkheden. Dit alles heeft geleid tot een overduidelijke versnelling van de 
website, zowel voor als achter de schermen.

• Meer aandacht voor kennis toepassen
Ook in het tweede deel van 2022 zijn weer succesvolle cursusdagen van de basismodule Tunnelveilig-
heid gegegeven, zie de voortgangsrapportage verderop. Daarnaast is het COB actief verdergegaan op 
het uitgestippelde pad voor onderwijs: er is een inventarisatie gedaan bij participanten en een bijeen-
komst voor docenten georganiseerd. Elders in deze rapportage leest u meer hierover.

In het najaar is COB-tv nieuw leven ingeblazen. In 2020 was dit concept bedacht voor het congres: 
een online, live uitzending vanuit de studio met verschillende gasten over actuele onderwerpen. In 
een serie van vier afleveringen – elke twee weken één – zijn de recente deliverables van het tunnelpro-
gramma toegelicht. De uitzendingen zijn terug te kijken via het YouTube-kanaal van het COB.

• Kruisbestuiving
Het afgelopen jaar zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd om de werkgroepen binnen het COB 
meer met elkaar te verbinden. Voor het COB en de coördinatoren is duidelijk hoe projecten met elkaar 
samenhangen, maar voor mensen in een projectteam kan de context naar de achtergrond verdwijnen. 
Met deze nieuwe, extra activiteiten zijn alle werkgroepen binnen het tunnelprogramma bij elkaar 
gebracht. De teams hoorden van elkaar waar zij aan werkten en gingen in gesprek over de raakvlakken. 
Op dezelfde manier zijn ook de projectleiders van de Kennisarena een aantal keer bijeengekomen.

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

• COB-congres (eenmaal per jaar), gehele netwerk
Op maandag 20 juni 2022 stond het complete Archeon in het teken van ondergronds bouwen. Mede 
dankzij het mooie weer en het grote enthousiasme van de standhouders en congresdeelnemers was 
het een fantastische dag. Zie verdere toelichting in de vorige voortgangsrapportage en online op 
www.cob.nl/congres2022.

• Programmaraad (eenmaal per jaar), vertegenwoordigers van alle participanten
De bijeenkomst van de programmaraad vond plaats op 2 februari 2022, zie vorige voortgangs-
rapportage. De volgende komt alweer in zicht: de programmaraadleden zijn uitgenodigd voor een 
ontbijtbijeenkomst op donderdag 19 januari 2023 in Ahoy Rotterdam, zodat ze eventueel zo kunnen 
doorlopen naar de InfraTech die daar op dat moment bezig is.

• Publicaties: Onderbouwing/Verdieping (twee per jaar), voortgangsrapportage (twee per jaar)
In september is de tweede 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 september zijn 
inmiddels (9 december 2022) door ca. 850 mensen gelezen. Zij brachten gemiddeld 2:20 minuten 
door op een pagina. De pagina’s van alle Verdiepingen (ook voorgaande jaren) hebben in totaal dit jaar 
al bijna 20.000 bezoekers getrokken; dat is 36% van alle bezoekers aan de website.

Communicatie en 
kennis delen

www.cob.nl

https://www.cob.nl/congres2022
https://www.cob.nl
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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 kennisontwikkeling 
in COB-verband. De voortgangsrapportage wordt als pdf openbaar op de website gepubliceerd en als 
fysiek magazine toegestuurd 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 9 december 2022 kende de website ca. 74.950 gebruikers. Zij bekeken ca. 
168.710 pagina’s. Het merendeel van de mensen komt via Google (67%) of via de nieuwsbrief 
(22%). Bezoekers blijven gemiddeld 2:07 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 9 december 2022 hebben zo'n 9600 mensen een bezoek gebracht aan de kennisbank. 
Zij bekeken in totaal iets meer dan 19.500 pagina’s. Er werd zo’n 7.450 keer een document gedownload.

• Groeiboeken
 » Energiereductie - ca. 420 bezoekers, 650 paginaweergaven, 3.50 minuten per pagina

 » Renoveren - ca. 410 bezoekers, 730 paginaweergaven, 3.45 per pagina

 » Cybersecurity NL - ca. 1390 bezoekers, 1950 paginaweergaven, 4 minuten per pagina

 » Cybersecurity EN – ca. 330 bezoekers, 450 paginaweergaven, 3 minuten per pagina 

 » Digitaal aantonen – ca. 280 bezoekers, ca. 385 paginaweergaven, ca. 4minuten per pagina

 » Fabels en feiten – ca. 935 bezoekers, ca. 1620 paginaweergaven, ca. 16 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 3.249 volgers. In totaal zijn er in 2022 vooralsnog 380 volgers bij 

gekomen.

 » In 2022 zijn er tot nu toe 135 berichten geplaatst. Gemiddeld wordt een bericht op zo’n 2303 
‘timelines’ weergegeven. Meestal staat er een link in het bericht voor meer informatie; hier wordt 
gemiddeld 67 keer op geklikt. Het interactiepercentage ligt rond de 4,4%, wat wil zeggen dat voor 
zo’n 4,4% van de weergaven iemand het bericht deelt, het bericht liket, een reactie geeft of nieuwe 
volger wordt.

NB. Statistieken in de vorige rapportage blijken niet te kloppen. Het gemiddeld aantal weergaven was 
toen 1450, het aantal 'clicks' bedroeg 50, het interactiepercentage 4,3%.
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Doordat ondergronds bouwen zoveel facetten 
heeft, is het vakgebied interessant voor studenten van 
allerlei studierichtingen. Maar veel studenten weten dat niet. 
Het COB heeft in 2022 verkend hoe dat veranderd kan worden.

Er is in het eerste halfjaar van 2022 onderzocht welke aanpak het meest kansrijk is om de 
mogelijkheden in het vakgebied ondergronds bouwen onder de aandacht van studenten te 
brengen. Op de programmaraadbijeenkomst in februari is geïnventariseerd wat volgens partici-
panten – de kenners van het werkveld – de 'unique selling points' zijn om studenten te overtuigen. 
Daarnaast experts uit het netwerk geraadpleegd die al ervaring hebben met studenten. De 
conclusie was dat het best begonnen kan worden bij docenten: als zij het vakgebied leren kennen, 
kunnen zij studenten enthousiasmeren. Om deze reden werd op 13 oktober 2022 een informatie-
bijeenkomst voor docenten georganiseerd, zie de voortgangsrapportage van dit project verderop.

De bijeenkomst was erg geslaagd. Hoofddoel was te achterhalen waaraan docenten behoefte 
hebben om studenten de kansen in de ondergrond te laten zien. Op basis van de input zijn drie 
acties geformuleerd die eraan zouden bijdragen dat meer studenten hun weg naar het ondergronds 
bouwen vinden:

• Stagetoegangspoort opzetten
Een overzicht van het netwerk van het COB, met per organisatie stage- en afstudeermogelijkheden 
(inclusief contactgegevens) en voorbeelden van concrete vraagstukken.

• Gastdocenten aanbieden
Experts uit het COB-netwerk als gastdocent inzetten op hogescholen en universiteiten. Het COB 
kan ‘matchmaker’ zijn tussen opleidingen en experts.

• Lesmateriaal ontwikkelen
Kennisdocumenten van het COB ‘vertalen’ naar lesmateriaal en/of uitbreiden met werkbladen, 
uitgewerkte voorbeelden, kennisclips, etc.

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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De rol van het COB
De verkenning in 2022 heeft uitgewezen 
dat de onderwijswereld nog ver van het 
COB staat. Het bleek lastig om de juiste 
mensen te vinden en hen te enthousiasmeren. 
Dat komt mede doordat de werkdruk ook in het onderwijs 
uitermate hoog is, waardoor docenten niet snel geneigd zijn een heel nieuw 
vakgebied te gaan verkennen; zeker geen vakgebied waarvan zij de relevantie 
niet direct zien.

Om de geformuleerde acties daadwerkelijk effect te laten hebben, is naar 
verwachting dan ook veel tijd en energie nodig. Niet alleen bij de initiële 
uitvoering, maar vooral ook voor de implementatie in het onderwijs; het 
uitrollen en de instandhouding. Als er geen blijvende, intensieve aandacht 
is, zullen de acties niet het gewenste effect hebben.

Díe inspanning kan het COB in 2023 niet leveren. De kennisprogramma’s 
zijn het afgelopen jaar (weer) sterk gegroeid en vragen veel van het 
COB-bureau en communicatieteam. Naar verwachting gaat dat komend 
jaar zeker niet veranderen. Er is daarom besloten om de onderwijsacties 
voorlopig ‘on hold’ te zetten, totdat er een manier is gevonden om er goed 
mee aan de slag te gaan.

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 toegelicht. Daarnaast is er een folder 
gemaakt die laat zien wat het COB zoal te bieden heeft om het 
vakgebied onder de aandacht te brengen.

www.cob.nl/
onderwijs

Meer 
weten?
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Het vakgebied ondergronds bouwen is de afgelopen tien jaar sterk 
veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding 
en andere vaardigheden. Het COB wil studenten attent maken op de 
kansen die het vakgebied hen biedt.

Projectteam: Edith Boonsma, Cindy Peek, Marije Nieuwenhuizen (COB)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Maken plan van aanpak verkenning Q1 2022

2 Informatiepakket docenten Q2 2022

3 Organiseren informatiebijeenkomst voor docenten. Q3 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Op donderdag 13 oktober 2022 hebben wij de informatiebijeenkomst voor docenten 
gehouden. Er is een eigen pagina voor docenten ontwikkeld en een informatiebrochure 
gemaakt.

 Bijna Hoewel er voldoende opties zijn voortgekomen uit de verkenning, is nog onvoldoende 
helder wat het COB in 2023 en verder zou kunnen doen. Deze scope zou moeten 
worden bepaald, alles kan niet.

 Nee

Informatiebijeenkomst 
docenten

www.cob.nl/docenten

O350

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Op 13 oktober 2022 is de informatiebijeenkomst voor docenten gehouden. Er is 
veel bruikbare input geleverd waarmee we drie acties hebben geformuleerd voor 
de komende tijd:

• Stagetoegangspoort met casusdatabase

• Proef met gastdocenten

• Oefenen met het maken van lesmateriaal

Met twee docenten geotechniek en de projectleider van het groeiboek Aanpak 
grondonderzoek zijn we aan het verkennen in hoeverre groeiboeken een 
geschikt middel zijn in het onderwijs; welke aanpassingen en aanvullingen zijn 
eventueel nodig?

Alle deliverables

https://www.cob.nl/platformtv


Impressie docentenbijeenkomst. (Foto: COB)

OPMERKINGEN
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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 tot 1 januari 2023, 
daarna Peter Kole (K&Kteamwerk)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! Alle platformbijeenkomsten hebben plaatsgevonden en werden goed bezocht, zowel 
fysiek als digitaal.

 Bijna

 Nee

Platform Tunnels en 
veiligheid

www.cob.nl/platformtv

V100

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

15 september 2022: Van ‘iedere tunnel is uniek’ naar ‘een familie van tunnels’. 1

24 november 2022: Duurzaamheid bij tunnelrenovaties – een kans die je niet 
mag missen!

1

https://www.cob.nl/platformtv


Bijeenkomst op 24 november 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 ontwikkelen 
en het netwerk levend houden.

COB-coördinator: Hans Janssens

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! Het platform Beheer en onderhoud kent een groot aantal betrokken actieve leden. 
Daarnaast hebben beheer en onderhoud, assetmanagement en de beheerder een 
dominantere rol gekregen binnen alles wat het COB doet, en dat is een erg mooie 
ontwikkeling in het kader van ‘bouwen naar behouden'.

 Bijna

 Nee

Platform Beheer en 
onderhoud

www.cob.nl/platformbo

T400

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

7 oktober 2022, ‘Van dromen naar doen’-dag met veel betrokkenheid van de 
beheerders. Vanwege de inhoudelijke en agenda-technische overlap, werd de 
geplande platformbijeenkomst op 22 september 2022 geannuleerd.

1

1 november 2022, platformbijeenkomst over het onderwerp Concrete 
toepassing van digitale hulpmiddelen in de exploitatiefase.

1

OPMERKINGEN
Het platform is erg levendig. De bijeenkomsten worden goed bezocht en zeer gewaardeerd. 
Zodra de datum voor een bijeenkomst geprikt wordt, volgen de aanmeldingen snel. Tijdens 
de sessies is er veel betrokkenheid en vindt er veel discussie plaats. Het netwerken rondom 
de bijeenkomst wordt als zeer plezierig en nuttig ervaren. Aan onderwerpen is over het 
algemeen geen gebrek. Het aantal actieve leden is het afgelopen jaar toegenomen.

Het afgelopen jaar heeft het platform formeel gezien één bijeenkomst minder 
georganiseerd. Dit heeft te maken met alles wat er al binnen het COB gebeurt. Mede 
vanwege de inzet van het platform krijgt het onderwerp beheer en onderhoud veel 
aandacht binnen alle trajecten die er op het gebied van tunnels lopen. Er lopen geen 
voorstudies of planologische studies voor nieuwe tunnels; de laatste nieuwbouwprojecten 

https://www.cob.nl/platformbo


zijn momenteel in uitvoering. Het werkveld verschuift dan ook van bouwen naar behouden. Hierdoor worden de 
beheerorganisatie van de asseteigenaar en de instandhoudingsaanpak en activiteiten van de serviceproviders 
steeds meer centraal gesteld.

Zo ook bij het tunnelprogramma van het COB. Hierdoor wordt er veel gevraagd van de beheerorganisaties. Het 
platform Beheer en onderhoud helpt daaraan mee door deel te nemen aan de vele werkgroepen, projectgroepen 
en bijeenkomsten. Projecten en werkgroepen hebben veel informatie van beheerders en onderhouders 
nodig waardoor ze veel betrokken en/of geïnterviewd worden. Daarnaast is het platform actief betrokken 
bij bijeenkomsten en initiatieven als de ‘Van dromen naar doen’-dag en de opwaardering van bestaande 
groeiboeken (renoveren, tunnelbouw, cybersecurity). 

Ook is de ontwikkeling van het groeiboek Assetmanagement dit jaar echt van start gegaan, zie ook de aparte 
voortgangsrapportage over dit groeiboek. Een groot aantal participanten draagt hier actief aan bij, schrijfgroepen 
zijn gevormd. Het doel is om in 2023 een eerste versie gereed te hebben. Eindverantwoordelijk voor het groeiboek 
is de coördinator van het platform Beheer en onderhoud. De leden van het platform participeren actief als schrijvers 
van diverse hoofdstukken en het platform wordt gebruikt om regelmatig onderwerpen te toetsen of te verrijken.

Het COB is erg blij met het levendige en actief betrokken platform Beheer en onderhoud waarvan het ledenaantal 
telkens weer toeneemt. Het komende jaar zullen deze ontwikkelingen continueren. Daarbij zal ook bezien worden 
of, met de komst van het groeiboek Assetmanagement, de inhoud van het platform verbreed wordt en het daardoor 
wellicht ook een optie is om de naam in de toekomst te wijzigen naar het platform Assetmanagement tunnels.

Platformbijeenkomst over concrete voorbeelden 
van toegepaste digitale hulpmiddelen in de 
beheer-en-onderhoudsfase en de achterliggende 
visie, strategie en aanpak van zowel asseteigenaar 
(Rijkswaterstaat) als serviceproviders. (Foto's: COB)

‘Van dromen naar doen’-dag, met veel aandacht 
voor en betrokkenheid van beheerorganisaties. Voor 
meer informatie zie www.cob.nl/dromendoendag. 
(Beelden: COB)

https://www.cob.nl/dromendoendag
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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 van onderwerpen: 
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 Q1 2023 (was december 2022)

4 Technisch beheer en onderhoud December 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Deliverables 1, 2 en 4 op schema.

 Bijna Deliverable 3 wordt uitgesteld naar januari/februari 2023, vanwege de nodige 
overeengekomen extra’s.

 Nee Deliverables 2B en 2D voorlopig uitgesteld om te kunnen aansluiten bij overige 
ontwikkelingen.

Handboek Tunnelbouw
www.handboektunnelbouw.nl

T206

https://www.handboektunnelbouw.nl


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Er is onderzoek gedaan naar een implementatieplan om het hele handboek tunnelbouw om te zetten 
naar een pdf. Tijdens de redactievergadering op 17 oktober 2022 is besloten om in 2023 deze pdf-
functionaliteit te ontwikkelen indien het budget toereikend is.

1

Uitzoekwerk gedaan om te komen tot nieuwe en aangepaste items in het boek en voor invulling van de 
komende versie.

2

Voor het technische beheer en onderhoud zijn de nodige updates gedaan om het handboek veilig en 
stabiel te houden. Er is tevens onderzoek gedaan om in 2023 het handboek te verhuizen naar een nieuwe 
server waarbij het beheer en onderhoud wordt ondergebracht bij onze webpartner Antum. De COB-
website www.cob.nl is t.b.v. een grote snelheidsoptimalisatie verhuisd naar een nieuwe webserver. Het 
handboek tunnelbouw staat nu nog op de oude webserver, die binnenkort wordt opgeheven. De nieuwe 
server is sneller, veiliger en stabieler. In 2023 zal dit punt overlegd en besloten worden.

4

Succesvol overleg gehad om de deelname uit de aannemerij en ProRail te verbeteren. Was niet als 
deliverable 
gedefinieerd. Wel 
belangrijk om 
deliverable 2 te halen.

OPMERKINGEN
De statistieken van het Handboek tunnelbouw van 1 januari t/m 5 december 2022:

• 9.743 unieke gebruikers

• 12.687 sessies

• 35.064 paginaweergaven

• 1 minuut en 48 seconden gemiddelde sessieduur

Bij de redactievergadering op 17 oktober 2022 is de deelname verbreed met mensen uit de aannemerij en 
ProRail. De hoofdpunten die tijdens deze vergadering zijn besproken en besloten:

• De aannemerij bevestigt dat het Handboek Tunnelbouw binnen het bedrijf goed gebruikt wordt, vooral als 
basiskennis.

• Karin de Haas en Arjan Tromp zijn aangeschoven om het Handboek Tunnelbouw beter te laten aansluiten met 
de andere deliverables van het tunnelprogramma. Het handboek tunnelbouw is een belangrijk ‘groeiboek’ en 
vertegenwoordigt een van de drie hoofdonderdelen van het tunnelprogramma.

• Om de samenhang te vergroten, is het de bedoeling dat in alle groeiboeken, en dus ook in het Handboek 
Tunnelbouw, kruisverwijzingen worden toegevoegd op de juiste plekken. Hierdoor zullen de kennisdocumenten 
beter op elkaar aansluiten en elkaar aanvullen. Afgesproken wordt dat er voor het volgende overleg een voorstel 
komt voor  de invulling hiervan, actie voor Jan van Dalen en Arjan Tromp.

• Het Handboek Tunnelbouw heeft per artikel een ‘forum’. Dit was ooit bedoeld om het netwerk uit te nodigen 
om suggesties te doen en feedback te geven. Maar omdat deze fora te weinig worden gebruikt, is besloten ze in 
2023 te verwijderen. Er wordt een back-up gemaakt van alle ingezonden berichten.

De volgende redactievergadering zal plaatsvinden op 14 februari 2023. Ter voorbereiding wordt een 
conceptversie van het handboek 2023 opgeleverd door Jan van Dalen. Tijdens het overleg wordt dit concept 
besproken, waarna het kan worden afgerond en gepubliceerd.
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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.

Projectleider: Jasper Kimstra (Kimpro)
Secretaris: Johannes Braams (TEC)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Release nieuwe versie groeiboek April 2023 (was december 2022)

2 Checklist Cybersecurity inpasbaar in de SHA April 2023 (was december 2022)

3 ‘Landkaart’, als bijlage van het groeiboek April 2023 (was december 2022)

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

April 2023 (was december 2022)

5 Werkboek met scenario’s als download op de COB-website April 2023 (was december 2022)

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

April 2023 (was december 2022)

OP SCHEMA?

 Ja! Er is een Engelstalige versie van het groeiboek opgeleverd dat direct op belangstelling 
vanuit het buitenland mocht rekenen (zie communicatie voor de statistieken). Op de 
TRA in november is het groeiboek met een serious game nog verder in de publiciteit 
gebracht.

 Bijna Begin 2022 is de samenstelling van de werkgroep gewijzigd. We hebben een nieuw 
werkgroeplid bereid gevonden om het onderwerp ‘legacy-systemen’ uit te werken. 
We hebben daarnaast last van overvolle agenda’s bij werkgroepleden die collectief 
hun best doen om de producten te realiseren. We willen geen concessie doen aan de 
kwaliteit van de deliverables. Daarom hebben we besloten om te schuiven met de 
planning van eind 2022 naar april 2023.

 Nee

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

V163

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Zes bijeenkomsten met de werkgroep. Alle deliverables

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

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 
2022.

1

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

2

Het loskoppelen van ISAC Tunnels van het COB, zie opmerkingen. -

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 ombouwplan-
ningen voor tunnels.

COB-coördinator en projectleider: Arjan Tromp
Secretaris: Berry Roelofs (Vialis)
Schrijver: Jessica van Rijn (Movares)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 0.9 versie van de handreiking Januari 2023 (was december 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De 0.9 versie is op 25 november 2022 opgeleverd voor opmaak om uiterlijk in januari 
2023 als 1.0 te gaan verschijnen. De inhoud van de handreiking is gepresenteerd op de 
platformbijeenkomst van Tunnels en veiligheid op 24 november 2022.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Schrijven, reviewen en feedback verwerken rapportage. Alle deliverables

Presentatie op platformbijeenkomst Tunnels en veiligheid van 24-11-2022 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, flexibele 
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

Januari 2023 (was oktober 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De basismodule is ontwikkeld en dit jaar drie keer gegeven. Dat zijn meer deelnemers 
dan verwacht. De evaluaties zijn zeer positief. De in-companycursus bij de gemeente 
Amsterdam is uitgesteld.

 Nee

Cursus Tunnelveiligheid 
www.cob.nl/cursustunnelveiligheid

O330

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Drie keer uitvoering basismodule 2

https://www.cob.nl/instandhoudingtunnels


OPMERKINGEN
De nieuwe opzet van de cursus Tunnelveiligheid in modules lijkt aan te slaan. Dit jaar waren er in totaal 36 
deelnemers. In januari 2023 staat reeds een incompany dag bij de gemeente Amsterdam gepland. 

De basismodule omvat een mix van theorieblokken aangevuld met voorbeelden uit de praktijk en interactieve 
delen. Daarnaast worden twee incidenten/calamiteiten in een rollenspel (live scenarioanalyse) doorlopen aan de 
hand van een maquette. Iedere cursist vervult daarbij een van de rollen die bij de calamiteitenbestrijding cruciaal 
zijn: wegverkeersleider, hulpverlener (brandweer, politie, ambulance), meldkamer hulpdiensten of weggebruiker. 
Dit geeft veel inzicht in de rollen; het ervaren is een mooie methode om te komen tot begrip.

De cursus wordt zeer goed beoordeeld door de cursisten. Zowel in de directe terugkoppeling na afronding van 
de module als uit de evaluatieformulieren blijkt de waardering: cijfers tussen de 8 en de 9. De inhoud wordt 
als veel maar erg waardevol beoordeeld. De energie in de groep vanuit de mix aan achtergronden en vanuit de 
cursusleiders maakt dat de cursisten de dag intensief maar zeer positief beoordelen. 

Naast de open inschrijving bieden het COB en PAOTM ook de mogelijkheid om de cursus in-company te geven. In 
januari 2023 wordt de basismodule bij de gemeente Amsterdam georganiseerd.

De komende tijd wordt de basismodule inhoudelijk kritisch geëvalueerd en verbeterd daar waar mogelijk. 
Vervolgens worden stappen gezet naar de keuze in en ontwikkeling van verdiepingsmodules. Hiervoor worden ook 
meerdere partijen/docenten betrokken

.

Uitvoering van de 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.

Tunnelprogramma
www.cob.nl/tunnelprogramma

Steeds meer overkoepelende projecten
Langzaam maar gestaag beginnen steeds meer projecten in het tunnelprogramma overkoepelend 
te zijn; steeds vaker richt een project zich zowel op de civiele techniek als op digitalisering. Dat 
geldt vanzelfsprekend voor de drie groeiboeken die de basis vormen voor alle kennis die in het 
tunnelprogramma ontwikkeld wordt. De projecten Leren programmeren en Verdiepend onderzoek 
tunnelopgave gaan bijvoorbeeld over slimmer renoveren in de volle breedte. En last but not least is 
er nog het project Evolutiepad naar uniformiteit, waarin we met de hele tunnelsector werken aan een 
referentieontwerp voor tunnels, inclusief coderingen en benamingen. Fantastisch dat we daar als 
sector nu klaar voor zijn!

Civieltechnisch programma gericht op betrouwbare restlevensduurvoorspelling
Zoals ook beschreven in de voortgangsrapportage van juni 2022, is Werkwijzer monitoring een 
sleutelproject. In het najaar is, na oplevering van de werkwijzer, veel tijd gaan zitten in het uitwerken 
van de technische specificaties voor de uitvraag voor die monitoring. In het voorjaar van 2023 hopen 
we de monitoringsinstrumenten werkend in de Noordtunnel (Rijskwaterstaat) en Willemsspoortunnel 
(ProRail) te zien. De data uit die tunnels zal worden verzameld in een kennisborgingsmodel en de drie 
PhD’ers die we in januari gaan werven, gaan aan de slag met de interpretatie van deze data. Het wordt, 
kortom, een spannend jaar waarin we belangrijke stappen gaan maken!

En toch moet het anders ...
Ondanks het feit dat we belangrijke stappen gemaakt hebben en een aantal mooie deliverables hebben 
opgeleverd (kijk vooral eens bij de commissie Degradatie) zijn we niet helemaal tevreden met de 
werkwijze van de civieltechnische commissies en de opbrengsten van de structural health analyses. 
In de eerste helft van 2023 zullen we daarom kijken of we het SHA-proces misschien anders moeten 
aanpakken. Het ondersteunen van de tunnelbeheerorganisaties bij het bepalen van de scope van 
aankomende renovaties blijft belangrijk en waardevol, dus we gaan op zoek naar een vorm die beter 
werkt. Daarnaast zijn de commissies niet allemaal even effectief. We gaan daarom vanaf 2023 met 
kleine projectgroepen aan duidelijke deliverables werken en stellen een ‘expertplatform’ (werktitel) in 
voor alle civieltechnische experts waarin kennis en ervaringen worden gedeeld, deliverables worden 
besproken en werkgroepjes worden gevormd. De civieltechnische kennis zal allemaal landen in de drie 
groeiboeken: Renoveren, Assetmanagement en Tunnelbouw.

Digitalisering gericht op toepassing in de praktijk
Nu de basis staat, is het digitaliseringsprogramma teruggesnoeid van elf naar zeven projecten. De 
werkgroepen Cultuur, Bussinesscase en Proof-of-concept leeromgeving zijn klaar om tunnelorganisaties 
te helpen succesvol digitaliseringsinstrumenten te implementeren. De werkgroepen Data voor de 
tunnelbeheerder (nieuw), V&V-bibliotheek, Cybersecurity en het groeiboek digitalisering richten zich 
op het professionaliseren van het assetmanagement van tunnelbeheerder. ‘De tunnelbeheerder in 
control’, dat is het streven. De digitaliseringskennis zal ook allemaal landen in de drie groeiboeken: 
Renoveren, Assetmanagement en Tunnelbouw.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma


Duurzaamheid klaar voor 2030
Toen we van start gingen met dit tweede tunnelprogramma in 2020 was het duurzaamheidsteam nog maar net een jaar bezig 
en kon die groep nog geen programma tot 2030 ontwikkelen. Nu, eind 2022, ligt er een kloek aantal deliverables klaar om 
opgeleverd te worden en is er een programma tot 2030 opgesteld. De zoektocht naar de bijbehorende financiering is van start 
gegaan en hopelijk kunnen we voor Q2 in 2023 het groene licht geven voor de uitvoering. Als we zover zijn, beginnen we met drie 
werkpakketten: Energietransitie, Circulariteit en Tunnel waardevol in zijn omgeving. Ieder van die drie werkpakketten heeft zijn 
eigen deliverables, maar alles zal uiteindelijk te vinden zijn in het nieuwe groeiboek Duurzaamheid.

Internationalisering ... Here we go again
Het tweede halfjaar van 2022 was er veel te doen op het gebied van internationalisering. Het eerder genoemde Wereldtunnel-
congres in Denemarken was inhoudelijk goed, vooral door de workshop met Denemarken over de monitoringsstrategie. Maar 
daarnaast heeft het COB ook voor het eerst geparticipeerd op de TRA in Lissabon waar de kennisproducten zijn gedeeld door 
middel van een serious game dat gretig aftrek vond bij wetenschappers en beleidsmakers. Als laatste is een studiereis naar 
Oostenrijk uitgevoerd om daar te leren van hun aanpak van de energietransitie waarbij de beschikbaarheid van tunnels als 
kritieke knooppunten centraal stond. Ook hier waren op uitnodiging van het COB Duitsland, Engeland, Denemarken, Vlaanderen 
en Noorwegen aanwezig. Zeer leerzaam!

En wat doen we niet (meer)?
Een flink aantal leden van het expertteam Civiel-TTI stond aan de wieg van het initiatief Evolutiepad naar uniformiteit, dat 
nu een zelfstandig project geworden. Daarnaast is in 2022 het groeiboek Renoveren vernieuwd en in het Engels vertaald. Een 
update van het groeiboek wordt pas eind 2023 weer voorzien. Dat zou betekenen dat het expertteam een ‘slapend’ bestaan zou 
hebben en daar houden we bij het COB niet van. We stoppen dus met het expertteam Civiel-TTI, maar houden de groep in onze 
administratie bij elkaar.

Ook stond in de vorige voortgangsrapportage al dat een aantal projecten in de digitaliseringslijn in 2022 hun deliverables 
hebben opgeleverd. Het betreft hier de projecten Taal-data, Aantoonbaar veilig meten en beslissen, Volwassenheidsmodel V&V, 
Dashboard en Data ontsluiten en delen. De aanbevelingen uit die projecten zijn allemaal geborgd in de projecten Evolutiepad 
naar uniformiteit, Data voor de tunnelbeheerder en het groeiboek Assetmanagement.
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Omdat deze voortgangsrapportage over de tweede helft van het jaar gaat, 
zijn veel van de genoemde deliverables nu afgerond. Dat betekent echter 
niet altijd dat een project klaar is: voor de projecten in het tunnelprogramma 
zijn alweer nieuwe deliverables afgesproken voor 2023. Een overzicht 
daarvan vindt u op deze en de volgende pagina's.

Vooruitblik
www.cob.nl/tunnelprogramma

Overkoepelende projecten

Project Deliverable 2023

R700LP: Leren programmeren • Organisatie kennisdagen (PTZ, RWS V&R, Vlaanderen). Ook nader 
detailleren van de samenwerking met ingenieursdiensten PTZ.

R700OT: Verdiepend 
onderzoek tunnelopgave

• Eindrapport.

• Hernieuwde website/database.

• Aanvullen met minimaal vijf tunnelrenovatieprojecten.

R7GA: Groeiboek 
Assetmanagement

• Q4: opleveren 1.0-versie met daarin verwijzingen naar de 
eerder opgeleverde relevante kennisdocumenten vanuit o.a. het 
tunnelprogramma.

R7GR: Groeiboek Renoveren • Q1: samenstelling redactieteam.

• Q4: opleveren  versie 3.0.

V101: Logistiek bij 
tunnelrenovaties

• Verrijking hoofdstuk Logistiek management in groeiboek 
Renoveren met 1.0-versie.

• Toepassen en evalueren van de handreiking op nieuwe en lopende 
projecten.

R7EU: Evolutiepad naar 
uniformiteit 

• Q1 (februari): oplevering versie 3.0 na brede review. 

• Na oplevering 3.0-versie focus 2023 bepalen: passtuk, in/uitrit, 
boortunnels.

T206: Handboek Tunnelbouw • Opleveren nieuwe versie 22/23.

• Uitvoeren PvA uitbreiding, minus B en D vanwege ontwikkelingen 
elders in het tunnelprogramma (waar we op wachten).

• Pdf-functionaliteit bouwen en opleveren.

V163: Cybersecurity • April: release versie 5 groeiboek.

• Checklist Cybersecurity inpasbaar in de SHA.

• Kenniswijzer, als bijlage van het groeiboek.

• Cybersecurity en tunnelveiligheid: uitbreiding op het visie-
document in het groeiboek.

• Werkboek met scenario’s als download op de COB-website.

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

R701-BI: Begeleidingsgroep 
Instrumentarium

• Formuleren PvE gezamenlijke database.

• Integrate eisen dataketen in uitvraag monitoring.

• Uitvoeren uitvraag instrumentarium.

R700W: Future proof tunnels • Eerste uitvoeringsproject met drie PhD’ers.

• Schrijven tweede inzetproject, vierde PhD'er.

https://www.cob.nl/tunnelprogramma


Project Deliverable 2023

R700M-1: 
Monitoringsstrategie 
zinktunnels

• Commissie richt zich op begeleiding uitvoering monitoring 
Willemsspoor en Drechttunnel, verwerken uitvoeringsaanpak, 
verwerken hoofdstuk Dataverwerking en hoofdstuk Degradatie.

PdEng: Mark van der Heijden, 
Levensduur mootvoegen 
zinktunnels 

• Opleveren model, afstuderen als PDEng Tunnels.

R700M-2: 
Monitoringsstrategie 
boortunnels

• Go/no-go: bij go commissie inrichten voor Werkwijzer monitoring  
boortunnels.

Ontwikkellijn Civiel

Project Deliverable 2023

R701-2: Constructief falen, 
stuurgroep

• Evaluatie SHA-aanpak en maken nieuwe opzet.

R701-5: SHA Noordtunnel • Implementeren monitoring in tunnel, output in gedeelde 
database.

R701-5 SHA Drechttunnel • Organiseren budget en capaciteit voor monitoring. Pas daarna kan 
SHA verder worden opgepakt.

R701-5: SHA Heinenoord • Eindrapportage aanpak voegen Heinenoord inclusief ervaringen 
met kathodische bescherming Kiltunnel.

• Aanbevelingen opstellen voor criteria effectiviteit.

R701-5: SHA 
Willemspoortunnel

• Implementeren monitoring in tunnel, output in gedeelde 
database.

R701-5: SHA 
Hemspoortunnel

• Opleveren Ken je tunnel.

• Starten met SHA.

• Uitvoeren duurzaamheidscheck.

R701-5: SHA Rupeltunnel • Review op onderzoeken.

• PvA renovatie.

Expertgroep civiel 

(t/m 2022: Voegen, 
Deformatie, Degradatie)

• Protocol inspectie zink- en sluitvoegenvertalen in stroomschema 
voor de tunnelbeheerder.

• Review en definitieve rapportage aanpak voegen 
Heinenoordtunnel, eerste kwartaal 2023.

• Risico-inventarisatie mogelijke zandpompeffect bij ginaprofiel.

• Begeleiden twee PhD’ers.

• Doorontwikkelen database tunnels met deformatieverschijnselen.

• Schrijven hoofdstuk Monitoring degradatie in Werkwijzer 
monitoring zinktunnels. 

• Inventarisatie monitoringsinstrumenten. 

• Begeleiden PhD'er werkpakket 5 uit eerste inzetproject Future 
proof tunnels.
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Ontwikkellijn Ditigalisering

Project Deliverable 2023

R702WP1A: Businesscase • Vijf keer businesscase toegpassen bij beheerders van digitale 
tweelingen.

• Verfijning afwegingskader/model. Deze ervaringen ook verwerken 
in templates en rapportage versie 3.0.

R702WP1B: Cultuur • Serious game tunnelbeheerder en digitalisering.

• Leidraad 2.0 opleveren.

R702-1: Probleemloos open • Tweemaal serious game spelen met projectteam RijnlandRoute 
(Corbulotunnel). Meekijken door omgevingsmanager A16 en PTZ.

R702WP3.3: V&V-bibliotheek • Update groeiboek Digitaal aantonen naar groeiboek Digitalisering.

R702WP3.4: Verwachting 
digitale middelen

• Workshop met mensen van projecten  Businesscase, Cultuur, data 
voor de tunnelbeheerder en PoC digitale leeromgeving. 

• Opstellen top-5. 

• Notitie 'Hoe nu verder' opleveren.

• Verkenning mogelijkheden integratie resultaten thesis  Lars 
Moorman in Evolutiepad naar uniformiteit of elders in het 
tunnelprogramma.

R702WP3.5: Proof-of-
concept digitale leeromgeving

• Vervolgsessies praktijkprojecten, Den Haag, Amsterdam, Groene 
Boog.

R7GA5: Data voor de 
tunnelbeheerder

• Q3: opleveren 1.0-versie in groeiboek Assetmanagement.

R7GDA: Groeiboek 
Digitalisering (voorheen 
Digitaal aantonen)

• Opleveren versie 2.0 (zie ook V&V-bibliotheek).

Ontwikkellijn Duurzaamheid
Voor de ontwikkellijn Duurzaamheid starten in 2023 vooralsnog geen projecten; er ligt wel een plan 
klaar met drie werkpakketten en bijhorende deliverables. In de eerste maanden van 2023 wordt 
hiervoor financiering gezocht. Zodra die er is, kan de uitvoering van start. Wilt u weten welke projecten 
er geformuleerd zijn? Het plan is online te vinden op www.cob.nl/duurzaamheid.

https://www.cob.nl/duurzaamheid
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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.

2022, 2023 en 2024 (was 
volledig 2022)

2 Verkenning tweede inzetproject. 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Inzetproject is goedgekeurd voor drie PhD’ers. Zie ook de voortgangsrapportage van de 
stuurgroep Constructief falen.

 Bijna In verband met de eisen van het TKI is besloten om de aanvraag en inanciering voor de 
vierde PhD'er eind 2023 te laten plaatsvinden en die voor de vijfde eind 2024.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Onderzoeksplan eerste fase Future proof Tunnels goedgekeurd door TKI, start 
werving drie PhD's door TU Delft.

1

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

1

https://www.cob.nl/futureproof


Topconsortium voor kennis en innovatie (TKI)

Het onderzoek dat in COB-verband plaatsvindt, kenmerkt zich door nauwe samenwerking tussen 
publieke en private organisaties. Bovendien richt al het onderzoek zich op nieuwe kennis en innovaties 
voor toepassing in de praktijk. Om deze redenen kan het COB via het TKI Deltatechnologie rekenen op 
extra financiering vanuit de overheid.

In 2011 is de Nederlandse overheid gestart met het vormen van zogeheten topsectoren: vakgebieden waarin 
Nederlandse organisaties op internationale schaal uitblinken. Topsectoren hebben een of meerdere topconsortia voor 
kennis en innovatie (TKI’s). Binnen een TKI zoeken ondernemers en wetenschappers naar manieren om vernieuwende 
producten en diensten naar de markt te brengen. Dat doen ze met fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, 
experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Voor dit onderzoek kunnen de organisaties via het TKI extra 
financiering krijgen, de PPS-toeslag (toeslag voor publiek-private samenwerking).

Grondslag
Het tunnelprogramma van het COB is in 2021 erkend als onderzoeksprogramma dat in aanmerking komt voor 
PPS-toeslag via het TKI Deltatechnologie. De hoogte van de toeslag hangt af van de investeringen van de private 
deelnemers: voor elke euro die privaat wordt geïnvesteerd, legt de overheid 30 cent bij. In het geval van het 
tunnelprogramma investeren veel participanten met uren. Om te bepalen hoeveel subsidie dit oplevert, mogen de 
uren uitgedrukt worden in geld (elk uur is 60 euro waard). Op die manier kwam het COB in 2021 uit op een ‘grondslag’ 
van 281.492 euro. Na de afdracht aan TKI Deltatechnologie blijft 250.360 euro over om in te zetten voor nieuw 
publiek-privaat toegepast/wetenschappelijk onderzoek.

Inzetproject: COB-FT1
Voor het inzetten van de TKI-subsidie werkt het COB samen met de TU Delft. Het zogeheten ‘inzetproject’ COB-FT1 
vormt de eerste fase van het overkoepelende onderzoeksprogramma Future proof tunnels (zie pagina links). Er zijn vijf 
deelprojecten geformuleerd voor de volgende onderzoeksvragen:

1. Hoe kunnen tunneldeformatie en alle afzonderlijke omgevingsfactoren continu worden gemonitord?

2. Welke omgevingsfactoren spelen een (kritieke) rol in deformatie?

3. Hoe wordt de deformatie en restlevensduur van segmentvoegen (met kraagconstructie) beïnvloed door interacties 
met de ondergrond?

4. Hoe kunnen alle tunnel-omgevinginteracties worden gevat in een 3D model?

5. Hoe verloopt materiaaldegradatie in tunnels?

6. De resultaten uit de deelprojecten bieden  belangrijke hulpmiddelen voor tunneleigenaren, ingenieursbureaus, 
aannemers en specialistische dienstverleners.

Begin 2023 kunnen de eerste drie PhD’ers met de deelprojecten Deformatiemonitoring en database, Geotechnische 
data-analyse en Degradatie van start.

De vijf deelprojecten van het TKI-inzetproject – de eerste fase van 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 Definitief maken Werkwijzer integrale 
monitoringsstrategie

Q1 2022, uitgesteld naar 
Q4 2022

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

2023 (was 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Werkwijzer monitoring zinktunnels is opgeleverd, wel later dan gepland. Besloten is 
de monitoringstrategie toe te passen bij de Noord- en Willemsspoortunnel. Andere 
tunnels volgen op een later moment.

 Nee

Werkwijzer monitoring 
zinktunnels

www.cob.nl/werkwijzermonitoring

R700M-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Werkwijzer is opgeleverd (versie 1). 1

Met een deel van de commissie is een technische uitvraag voor de Noord- en 
Willemsspoortunnel uitgewerkt.

1

Ook is de werkwijzer vertaald in het Engels en is deze onderdeel van een 
serious game die ontwikkeld is voor de TRA in Lissabon. 

1

https://www.cob.nl/werkwijzermonitoring


OPMERKINGEN
De werkwijzer is een product in ontwikkeling. De komende jaren zullen bijvoorbeeld de hoofdstukken over datacollectie en 
-borging verder worden ingevuld en zal gewerkt worden aan een hoofdstuk over degradatiemonitoring.

De commissie blijft gedurende het tunnelprogramma bestaan voor de begeleiding van de uitvoering van de 
monitoring in de Willemsspoor- en Noordtunnel en het verwerken van uitvoeringsaanpak, dataverwerking en 
degradatie in de werkwijzer. Ook zal deze commissie de resultaten van de verkenning naar een monitoringsstrategie 
voor boortunnels beoordelen en hiervoor (als dit wordt opgepakt) een nieuwe commissie oprichten.

De werkwijzer is zowel in het Nederlands als 
in het Engels verkrijgbaar via de kennisbank: 
www.cob.nl/kennisbank.

https://www.cob.nl/kennisbank
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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.

COB-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 Augustus 2022

4 Scriptie/verslaglegging onderzoek 2023

5 PDEng-vakken volgen Juli 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Afgelopen halfjaar is goede voortgang geboekt, resulterende in de eerste versie van het 
model. Doorontwikkeling van het model zal de komende periode nog de nodige tijd vergen.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Uitvoeren literatuurstudie. 3

Volgen en afronden PDEng-vakken. 5

Deelname commissie Deformatie. Alle deliverables

Technische specificaties monitoring Noord- en Willemsspoortunnel. Alle deliverables

OPMERKINGEN
Afgelopen half jaar is een eerste versie van het model ontwikkeld om de levensduur van de 
mootvoegen van de zinktunnels van Rijkswaterstaat te bepalen. Deze zal komende periode 
worden doorontwikkeld. Verder is het groepsproject met alle PDEng-kandidaten in volle 
gang, waarmee we een toekomstbestendig drainagesysteem aan het ontwerpen zijn dat 
toepasbaar is voor bestaande afzinktunnels van Rijkswaterstaat (casus Noordtunnel).

https://www.cob.nl/futureproof
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PDEng: beter spoorweg-
beheer door inzet data

www.cob.nl/futureproof

R700WK22

ProRail verwacht een flinke toename in het spoorgebruik, wat kan 
leiden tot meer onderhoud in minder tijdvensters. In dit PDEng-traject 
wordt onderzoek gedaan naar een voorspellend model voor onder-
houd, gebaseerd op data zoals de ondergrondkaart van Nederland.

Coördinator: Neda Sepasian (Fugro)
Begeleiders: Valeri Markine en Alfredo Vicencio Nunez (TU Delft)
PDEng'er: Karim El Laham (Fugro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Startnotitie Q3 2021

2 Projectplan Q1 2022

3 Casestudy A2-corridor, spoor Amsterdam-Eindhoven: 
Verzamelen en koppelen van gegevens.

Q3 2023

4 Casestudy A2-corridor, spoor Amsterdam-Eindhoven: 
Probabilistische modellering voor toekomstige prognoses.

Q3 2023

5 Casestudy A2-corridor, spoor Amsterdam-Eindhoven: 
Beslisboombenadering om de redenen achter de 
verandering van KPI’s met betrekking tot tijd te 
benadrukken.

Q3 2023

OP SCHEMA?

 Ja! Tot nu toe loopt het traject volgens plan.

 Bijna

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Uitvoeren literatuurstudie. Alle deliverables

Volgen PDEng-vakken. Alle deliverables

Data verzamelen over spoorwegnetwerk. 3

Opzetten van ruimtelijke database. 3

Begonnen met koppelen van datasets. 3

https://www.cob.nl/futureproof
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Werkwijzer monitoring 
boortunnels

www.cob.nl/futureproof

R700M-2

Het COB-netwerk heeft voor zinktunnels een werkwijzer gemaakt om 
dit type tunnel consistent te kunnen monitoren. Is het wenselijk om 
ook zo'n werkwijzer voor boortunnels te maken?

COB-coördinator en projectleider: Brenda Berkhout
Secretaris en schrijver: Paul Janssen (Tepron)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Werkwijzer monitoring boortunnels opgestart. 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Spoedklus tussendoor, maar we komen er wel.

 Bijna

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews met deskundigen ingenieursbureau’s 1

Interviews met buitenlandse deskundigen 1

Bureauonderzoek 1

OPMERKINGEN
Op basis van de interviews en het bureauonderzoek komt het beeld naar voren dat 
een periodieke controle van boortunnels op zijn plaats is. De vraag is nu voor welke te 
verwachten effecten een periodieke inspectie (volgens DIN1076) afdoende is en voor welke 
effecten monitoring aan te bevelen is. In EUTF-verband is deze discussie gestart, maar 
het overgrote deel van de geboorde tunnels in Europa ligt niet in ‘soft soil’. Op basis van 
de eerste verkenningen is een hypothese ontwikkeld die in de komende tijd getoetst gaat 
worden bij de diverse beheerders van geboorde tunnels in Nederland. Vervolgens zal er een 
aanbeveling worden opgesteld.

https://www.cob.nl/futureproof
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Hoe continueren we vernieuwing in technologie, werkwijzen, contrac-
ten en samenwerkingsvormen bij het beheren en onderhouden van 
tunnels? Het COB-netwerk ontwikkelt een groeiboek om het asset-
management van tunnels te professionaliseren, elkaar te inspireren en 
geleerde lessen en kennis vast te leggen. Het groeiboek zal bovendien 
een belangrijke toegangspoort worden voor kennis die ontwikkeld is 
binnen eerdere deelprojecten in het tunnelprogramma.

COB-coördinator: Hans Janssens
Projectleider: Jasper Kimstra (Kimpro)
Inhoudelijk expert: Mello Lindner (Sweco)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak en opzet indeling groeiboek gereed 2022

OP SCHEMA?

 Ja! We zijn nu echt gestart met een groep enthousiaste deelnemers, trekkers van de 
schrijfgroepen en een gestructureerde aanpak aangestuurd door de projectleider en 
de inhoudelijk expert. De verbintenis naar het platform Beheer en onderhoud wordt 
bewaakt door de platformcoördinator.

 Bijna

 Nee

Groeiboek Assetmanagement 
Voorheen: Aanpak instandhouding tunnels

www.cob.nl/assetmanagement

R7GA

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

22 september 2022, startsessie 1

27 september 2022, tunnelpizzaparty: toelichting en inrichten 
redactiecommissie

2

3 november 2022, plenaire bijeenkomst met start vijf werkgroepen 
(‘schrijversgroepen’): 

 1 Introductie op assetmanagement

 2 Assetmanagement toepassen

 3 De assetmanagementorganisatie

 4 Actuele opgaven van de assetmanager

 5 Data voor de tunnelbeheerder

2

https://www.cob.nl/instandhoudingtunnels


Een dia uit de plenaire sessie van 22 september 2022.

OPMERKINGEN
We zijn als werkgroep in september inhoudelijk gestart, maar eigenlijk hebben we in maart van 2022 met een 
brownpapersessie de basis gelegd (en deze op de tunnelpizzaparty aangevuld) met een reeks onderwerpen 
waarvan we gesteld hebben dat we die in het groeiboek Assetmanagement verder willen uitwerken. Met die basis 
zijn er nu vijf schrijversgroepen gevormd. De schrijversgroepen hebben ieder een hoofdonderwerp in behandeling 
en organiseren zelf hun werk. Tussendoor komen we een aantal keer in plenaire sessies bijeen, waarbij we 
voortgang met elkaar delen en waarmee we ervoor zorgen dat we op elkaar aan blijven sluiten. De gehele groep 
telt nu ongeveer 25 deelnemers.

In de zomer van 2023 willen we vijf hoofdstukken in concept gereed hebben, waarna het kernteam met een 
reviewgroep de finetuning op zich neemt om tot een gepolijst groeiboek Assetmanagement voor tunnels te 
komen aan het einde van 2023.
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De tunnelrenovaties die de komende tien jaar op stapel staan, 
zullen de maatschappij ontwrichten als er telkens een volledige 
afsluiting nodig is. Het COB-netwerk heeft daarom een groeiboek 
gemaakt met ervaringen, tips en achtergrondinformatie om re-
novaties te kunnen uitvoeren met minimale hinder en maximale 
beschikbaarheid tegen aanvaardbare kosten.

COB-coördinator en projectleider: Arjan Tromp

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Integrale update groeiboek Renoveren. Zomer 2022

2 Positionering als ‘hoofd-groeiboek’ waarin de verbanden 
naar andere renovatie-gerelateerde deliverables worden 
gelegd.

Zomer 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Er is als extra deliverable een Engelse vertaling van het groeiboek opgeleverd en die is 
opgenomen in een serious game die is gemaakt voor de TRA in Lissabon.

 Bijna

 Nee

Groeiboek Renoveren
www.cob.nl/renoveren

R7GR

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Op 28 september 2022 is een kennisdag geweest met Tunnelorganisatie 
Vlaanderen in Antwerpen om de inhoud van het groeiboek toe te lichten.

2

OPMERKINGEN
Het onderbrengen van het groeiboek Renoveren bij het expertteam Civiel-TTI blijkt niet 
logisch, omdat de inhoud zoveel verder gaat dan alleen TTI. Met de andere positionering 
van het groeiboek is dan ook besloten hier een apart redactieteam op te zetten, waarbij de 
regie over alle groeiboeken heen bij het tunnelteam van het COB komt te liggen.

In 2023 komt de nadruk vooral te liggen op het integreren van de resultaten van het 
evolutiepad en het project Logistiek, en het zorgen voor verbinding met alle overige 
deliverables in het tunnelprogramma. Naar verwachting zal ook de evaluatie van de 
renovatie van de Kiltunnel kunnen worden opgenomen in de volgende versie van het 
groeiboek dat we eind 2023 willen laten verschijnen.

https://www.cob.nl/civiel-tti
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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 Q4 2022 (was Q3 2022)

2 Concepteindrapportage voor acceptatie COB Q4 2022 (was Q3 2022)

3 Eindrapport gepubliceerd Q1 2023 (was Q3 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het onderzoek is afgerond, er loopt nog een review door experts, waarna het rapport 
afgerond en gepubliceerd kan worden.

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews en bureaustudie. Alle deliverables

Workshop 2 organiseren om resultaten te toetsen. Alle deliverables

OPMERKINGEN
Naast publicatie in een rapport zullen de resultaten ook verwerkt worden in het online 
tunneloverzicht op de website van het COB.

https://www.cob.nl/futureproof
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Hoe kan de enorme tunnelrenovatieopgave succesvol worden 
uitgevoerd? Daar richt dit project zich op. Momenteel wordt vooral 
gekeken naar de opgave van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland, waar 
zeven tunnels gerenoveerd moeten worden. De kennis en ervaringen 
die hier worden opgedaan, komen terecht in het groeiboek Renoveren.

COB-coördinator: Karin de Haas

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Interviews aannemers en installateurs in voorbereiding op 
high-levelontbijt

Mei 2022

2 High-levelontbijt met PTZ Juni 2022

3 Terugkomdag September 2022

OP SCHEMA?

 Ja! De activiteiten zijn ingepast in het tunnelprogramma na overdracht van het 'leerstokje' 
vanuit de Gaasperdammertunnel. De uitgevoerde activiteiten zijn belangrijke input 
geweest voor de aangepaste scope binnen het tunnelprogramma, o.a. door de impuls 
die hiermee gegeven is aan het COB-project Evolutiepad naar uniformiteit.

 Bijna

 Nee

Leren programmeren 
www.cob.nl/lerenprogrammeren

R700LP

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Interviews uitgevoerd in april en mei. 1, 2, 3

Workshop 1 op 16 juni 2022. 2

Workshop 2 op 22 september 2022. 3

https://www.cob.nl/instandhoudingtunnels


Tijdens het COB-congres 2022 gaf Patrick Pieters van Rijkswaterstaat 
een eerste terugkoppeling. (Foto: Vincent Basler)

Tijdens de ontbijtsessie bespraken sleutelfiguren van Rijkswaterstaat en marktpartijen hoe de renovatieopgave zo kansrijk mogelijk op 
de markt gezet kan worden. (Foto's: COB)
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In het project Evolutiepad naar uniformiteit wordt uitgezocht hoe 
je kunt organiseren dat tunnels, bijvoorbeeld in een land, regio, 
corridor of stad, meer op elkaar gaan lijken qua techniek en beheer-
informatie, zodat ze, dankzij een programmatische aanpak, gemak-
kelijker beheerd kunnen worden. De deliverables die voortkomen uit 
dit evolutiepad worden opgenomen in het groeiboek Renoveren.

COB-coördinator en projectleider: Arjan Tromp

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 1.0- en 2.0-versie referentieontwerp, coderingen en 
metadata gereed

Q4 2022

OP SCHEMA?

 Ja! Tijdspad is erg krap, maar tot nu toe op schema.

 Bijna

 Nee

Evolutiepad naar 
uniformiteit

www.cob.nl/evolutiepad

R7EU

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

4 november 2022, kick-off met werkpakket-team Alle deliverables

30 november 2022, oplevering versie 1.0 Alle deliverables

23 december 2022, oplevering versie 2.0 Alle deliverables

OPMERKINGEN
De deliverables 1 en 2 worden in één document ondergebracht. Op 28 februari 2023 wordt 
de 3.0-versie opgeleverd, die vervolgens in het ‘mandje’ van PTZ wordt meegenomen 
voor de aanpak van de renovatie van de zeven tunnels van WNZ/PTZ. Na deze oplevering 
zal samen met het COB-netwerk worden besproken welk element van het evolutiepad 
vervolgens wordt opgepakt. Dat kunnen zijn: passtukjes, in/uitritten, boortunnels.

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 kennis-
borgingssysteem. 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 Een programma van eisen voor het benodigde 
instrumentarium waaronder de uitvraag van het te 
ontwikkelen kennissysteem. 

December 2022/Q1 2023 
(was Q3 2022)

2 Uitvraag voor het systeem voor alle 
monitoringsresultaten van alle aangesloten tunnels. 

2023 (was Q4 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het binnen Rijkswaterstaat en ProRail oplijnen van alle afdelingen om de dataketen 
voor de monitoring van de Noord- en Willemsspoortunnels te realiseren, kost veel tijd. 
Omdat hier eerst aandacht aan is geschonken, is het programma van eisen nog niet 
compleet.

 Nee

Begeleidingscommissie 
instrumentarium SHA

www.cob.nl/begeleidingscommissie

R700BI

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Diverse vergaderingen met de begeleidingscommissie. Alle deliverables

Verdiepende sessie met medewerkers dataketen Rijkswaterstaat en ProRail. Alle deliverables

Gesprekken met externe experts en van de TU Delft over gezamenlijke 
database.

Alle deliverables

Participatie workshop Denemarken over gedeelde database internationaal. Alle deliverables

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


CIVIEL

Pagina 50 van 112

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.

Monitoring wordt voorjaar 
2023 op de markt gezet (was 
2022).

2, 3, 4 De mock-up van de voegen Heinenoordtunnel wordt door 
de 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.

Monitoring wordt voorjaar 
2023 op de markt gezet (was 
2022).

8 Uitvoeren SHA-stappen 3 en 4 bij de Rupeltunnel. 2022

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

April 2022

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 ...

SHA Rupeltunnel eerste fase gedeeld met MOW Vlaanderen, vervolggesprek met nieuw aangestelde 
manager tunnelrenovaties Vlaanderen volgt in december.

8

Inzetproject voor TKI-subsidie voor Future proof tunnels opgesteld en (succesvol) ingediend. 9

Technische specificatie voor monitoring Noordtunnel en Willemsspoortunnel opgesteld, gestart met 
opstellen formele uitvraag door ProRail.

5

SHA Drechttunnel eerste fase afgerond, overzicht van te onderzoeken aspecten aangeboden aan 
Rijkswaterstaat.

1

Vacatureteksten PhD’ers voor monitoring, deformatie en degradatie van afgezonken tunnels 
(deelproject 1, 2 en 5) opgesteld.

9

Volgen onderzoek  naar de juiste aanpak van de renovatie van de zink- en sluitvoegen van de 
Heinenoordtunnel in opdracht van Rijkswaterstaat/Savera. Dit onderzoek bestaat uit het volgen van 
het proces, dit documenteren en de geleerde lessen noteren. Dit proces wordt gevolgd in de commissie 
Voegen. Eind 2022 wordt een tussenrapportage opgeleverd. Concept-eindrapport volgt half 2023.

2

Deelname Europese workshop Monitoring and data collection of immersed tunnels in Kopenhagen (6 
september 2022).

9

OPMERKINGEN
De Europese workshop  in Denemarken was gericht op drie zaken: 1) verkennen of de Werkwijzer monitoring 
– opgesteld voor te renoveren tunnels – toegepast kan worden bij nieuw te bouwen afzinktunnels (zoals de 
Fehmarnbelttunnel), 2) verkennen of er draagvlak is voor een gezamenlijke database voor monitoringsdata vanuit 
andere Europese eigenaren, en 3) verkennen of er draagvlak is voor participatie van andere zinktunneleigenaren 
in de ontwikkelde monitoringsstrategie

OP SCHEMA?

 Ja! 1 en 5: Uitvraag monitoring Willemsspoor- en Drechttunnel zijn voorbereid op basis van Werkwijzer 
monitoring. Het COB heeft een technisch PvE geschreven. Uitvraag wordt verder buiten COB door ProRail 
uitgevoerd, mede namens Rijkswaterstaat.

6. Maatregelencatalogus energiereductie is aangevuld voor spoortunnels.

9. Inzetproject voor TKI-subsidie voor Future proof tunnels is goedgekeurd, vacatures staan gereed voor 
uitvraag. 

3. Ervaringen Heinenoordtunnel zijn door expertteam Civiel-TTI meegenomen in het project Evolutiepad naar 
uniformiteit. Het expertteam is in dit project opgegaan.

2. Tussenrapportage aanpak voegen Heinenoord gereed

 Bijna 9. Procedure om vacatures online te zetten is bij TU Delft vertraagd

8. O.a. naar aanleiding van het COB-rapport (op aanvraag beschikbaar) zal de renovatie van de Rupeltunnel 
starten. Het COB is gevraagd te helpen bij de kick-off van het nieuwe projectteam in december.

 Nee Allen: De procedure voor SHA’s loopt niet zoals bedacht. In 2023 zal de aanpak worden geëvalueerd en zal een 
andere aanpak worden vastgesteld. Het COB als ‘hulpconstructie’ voor het bepalen van de civieltechnische 
scope van een renovatie staat niet ter discussie, maar de effectiviteit van SHA’s wel.

4. Toepassen van oogstkaart bij Heinenoordtunnel is niet gelukt.
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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 Q1 2023 (was december 2022)

OP SCHEMA?

 Ja! Protocol inspectie zink- en sluitvoegen is geïntegreerd in de Werkwijzer monitoring 
zinktunnels.

 Bijna Conceptrapportage restlevensduur omegaprofielen wordt eind dit jaar opgeleverd. 
Review en definitieve rapportage volgen eerste kwartaal 2023.

 Nee

Constructief falen - 
commissie Voegen

www.cob.nl/commissievoegen

R701-2A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijdrage aan de Werkwijzer monitoring voor het deel over zinkvoegen. 1

Werkgroep gevormd die eind dit jaar de conceptrapportage naar de maximaal 
toelaatbare vervormingen van omegaprofielen gaat opleveren.

2

Interview met betrokkenen voor artikel in de Onderbouwing. -

https://www.cob.nl/commissievoegen


Foto met mock-up bij artikel Corrosieremmende maatregelen: haalbaar en uitvoerbaar?. Van links naar rechts: 
Jeroen Dicker, Ruben van Montfort en Stephan van der Horst. (Foto: Vincent Basler)

OPMERKINGEN
Ruben van Monfoort volgt namens de commissie de renovatie van de zinkvoegen van de Heinenoordtunnel. 
Zie hiervoor ook de voortgangsrapportage bij de stuurgroep.  De opzet van de rapportage is besproken in de 
commissie. Halverwege volgend jaar, als ook alle onderzoeken klaar zijn, wordt de eindrapportage verwacht. 

In de commissie zijn afgelopen jaar door de aannemer en Rijkswaterstaat presentaties gegeven over de ervaringen 
bij de onderzoeken naar de renovatie van de voegen. Daarnaast is een vertegenwoordiger van de Oresundtunnel 
in Denemarken bij twee overleggen aangesloten om de plannen voor het onderzoek naar de zinkvoegen daar te 
presenteren en kennis te delen over de renovatie van de Heinenoordtunnel. 

Ook is het onderzoek naar de restlevensduur van omegaprofielen van start gegaan en is besloten de ervaringen 
met kathodische bescherming  bij de Kiltunnel toe te voegen aan de rapportage over de voegaanpak van de 
Heinenoordtunnel. Volgend jaar wil de commissie een risico-inventarisatie uitvoeren naar het zandpompeffect.

https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/september-2022/corrosieremmende-maatregelen-haalbaar-en-uitvoerbaar/
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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

2 Bundelen informatie over deformaties in bestaande 
tunnels.

2023 (was 2022)

OP SCHEMA?

 Ja! Eerste versie van de Werkwijzer monitoring zinktunnels is opgeleverd. De uitvraag voor 
de monitoring van de Willemsspoortunnel, Drechttunnel en Noordtunnel (op basis van 
de werkwijzer) is bijna afgerond. 

 Bijna Door de secretaris is in samenwerking met het COB-bureau een plan uitgewerkt voor 
het bundelen en toegankelijk maken van de ontwikkelde kennis. Dit wordt eind 2022 
gereviewed. Inrichten van de omgeving met data zal nog een flinke inspanning kosten. 

 Nee Het beantwoorden van de kennisvragen rondom deformatie is sterk afhankelijk van 
de monitoring die nu uitgevoerd gaat worden en de PhD’ers die de data hiervan gaan 
interpreteren. 

Constructief falen - 
commissie Deformatie

www.cob.nl/commissiedeformatie

R701-2B

https://www.cob.nl/commissiedeformatie


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Verwerking reviewcommentaar en oplevering Werkwijzer monitoring voor zinktunnels (v.1) 1

Deelname Europese workshop Monitoring and data collection of immersed tunnels in Kopenhagen 
(6-09-2022).

1

Begeleiden/bespreken diverse onderzoeken naar monitoringsystemen. 1

Het wetenschappelijke artikel van Broere en Zhang besproken en opgeleverd; te vinden in de repository 
van de TU Delft.

1

Technische specificatie voor monitoring Noordtunnel en Willemsspoortunnel opgesteld, start gemaakt 
met opstellen formele uitvraag door ProRail.

1

Door de secretaris en het COB-bureau is gewerkt aan een omgeving om de informatie van meerdere 
tunnels te bundelen en toegankelijk te maken.

2

OPMERKINGEN
Deze commissie heeft zich vooral gericht op de Werkwijzer monitoring, wat een logisch gevolg is van de eerdere 
conclusie dat de kennishiaten (waarom vindt deformatie plaats, hoe lang blijft het proces doorgaan, hoe kunnen 
we het beheersen, wat zijn grenswaarden) pas kunnen worden opgelost als de data vanuit de monitoring en de 
interpretatie daarvan door de PhD’ers een stuk verder is. Het lijkt daarom logisch deze commissie (tijdelijk) op te 
heffen en de acties onder te brengen in drie losse werkgroepen: 1) commissie Monitoring, 2. begeleidingsgroep 
voor de twee PhD’ers, en 3. werkgroep Database deformatie tunnels.

Europese workshop ‘Monitoring and data collection of immersed tunnels’ bij de Danish Road Authority in Kopenhagen. (Foto's: COB)

https://doi.org/10.1016/j.tust.2022.104770
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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 (publicatie 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 opgeleverd, zie de projectpagina op de website.

 Bijna

 Nee Voorstellen voor 2023 zijn bekend. Plannen voor 2024 en later hangen af van de 
invulling van de PhD-studie en de uitkomsten van de plannen voor 2023

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afrondenden rapportages. 1, 2, 3

Deliverables voor 2023 zijn bekend.  De commissie gaat zich richten 
op drie deliverables: 1) schrijven hoofdstuk over monitoring van 
degradatie t.b.v. Werkwijzer monitoring zinktunnels, 2) inventarisatie 
monitoringsinstrumenten, en 3) begeleiden PhD’er in werkpakket 5 uit eerste 
inzetproject Future proof tunnels.

4

https://www.cob.nl/commissiedegradatie
https://cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/civiel-anders-verbouwen/civieltechnische-commissies/commissie-degradatie/
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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
Projectleider: Lambert Verhagen (Capgemini Engineering)
Secretaris: Marie-José Knape (BESIX)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Update afwegingskader businesscase digitalisering, 
versie 2.0

Q1 2023 (was december 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Inhoudelijk zijn de deliverables zo goed als gereed, publicatie volgt begin 2023.
• De kwantitatieve analyse is opgesteld.
• Het toetsen in projecten is deels gedaan middels gesprekken met WNZ en de ‘Van 

dromen naar doen’-dag.
• Een simpele versie van het kwantitatieve model is vervangen door een uitbreiding op 

de stakeholderanalyse.

 Nee

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

R702-WP1A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kwantitatieve analyse opgezet in Excelsheets (inclusief LCC-berekening) en 
beschreven in conceptrapport.

1

Stakeholderanalyse in Excelsheet opgenomen en beschreven in 
conceptrapport.

1

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


DIGITALISERING

OPMERKINGEN
De deliverables zijn nog in bewerking:

• Het rapport en het model bevatten een uitbreiding op de stakeholderanalyse. 

• Naar aanleiding van de gesprekken met tunnelbeheerorganisaties op 9 juni 2022 is de stakeholderanalyse 
verder uitgewerkt met invloed en belang. Deze zijn aan het model toegevoegd.

• Het rapport en het model bevatten nu een eerste opzet van de kwantitatieve analyse:

• Uit de ‘Van dromen naar doen’-dag volgde o.a. dat – naast de al gemaakte kwalitatieve analyse – een 
kwantitatieve analyse erg belangrijk is. We hebben de kwantitatieve analyse uitgediept.

• De kosten kunnen berekend worden met de LCC-calculatie die beschikbaar is gesteld door Rijkswaterstaat. De 
baten zijn lastiger te becijferen, daarom hebben we voorbeelden gegeven van de manier waarop verschillende 
aspecten onderbouwd kunnen worden en in een tabel tegen elkaar uitgezet kunnen worden.

Voorbeeld stakeholderanalyse:

Opzet kostenanalyse in de vorm van LCC-berekening:
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In dit project wordt een analyse uitgevoerd naar de toepassing van 
digitale middelen en de (cultuur)factoren die 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
Projectleider: Jenny Daverveld (Covalent)
Secretaris: Judith Roumen (freelance; per september 2022)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

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

December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De leidraad krijgt in de laatste weken van het jaar nog een update. De serious game 
is in eerste opzet gereed, maar is nog onvoldoende om dit jaar als deliverable op te 
leveren.

 Nee Het team kent dit jaar veel afwezigen door allerhande redenen (persoonlijke 
omstandigheden, baanwisseling, drukte op projecten). Voor volgend jaar wordt 
gezocht naar nieuwe aanvulling om het team wat te versterken.

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

R702-WP1B

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Bijwonen bijeenkomst ‘Van dromen naar doen’ om inzicht te krijgen in 
culturele elementen en/of belemmeringen in de cultuuromslag naar 
digitalisering

Alle deliverables

Twee werkgroepsessies ‘van probleem naar gedragsverandering’ om opzet 
te maken voor een plan om organisaties te helpen de omslag te maken in 
gedragsverandering (uitbreiding van de leidraad).

1

Twee werkgroepsessies om serious game verder te finetunen: ‘gedoetjes’ 
inventariseren en aanvullen, feedback ophalen en aanpassingen doorvoeren.

2

Testsessie met serious game met tunnelbeheerders, verzamelen feedback. 2

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


Ontwikkeling serious game. (Beelden: COB)

TunnelbeheerdersspelConceptversie 2 - woensdag 21 september 2022
Voor wie
Het spel wordt gespeeld door een beheerorganisatie: mensen van verschillende afdelingen, van

verschillende niveaus, die elk op hun eigen manier met het beheer van de tunnel te maken hebben.
Waarom
Het spel maakt de behoeften van beheerders concreter: door het spel te spelen, weet de beheerorganisatie op

welke punten / voor welke taken digitale middelen ingezet kunnen worden. Het spel zorgt ervoor dat zij beter

antwoord kunnen geven op de vraag ‘wat moeten digitale middelen kunnen?’.Spelverloop
Fase 1: klaar voor de startHet spel begint bij de openstelling van de tunnel. Het organisatie van de beheerder is ingevuld, het verkeer

kan gaan rijden.
Wat
Het team bepaalt wie welke rol speelt:○ De inkoper

○ De HR-manager○ De veiligheidsexpert○ De jurist
○ De omgevingsmanager○ ..??

De spelers zullen tijdens het spel handelen vanuit het perspectief van hun rol. De inkoper let bijvoorbeeld

op het budget, de HR-manager op het welzijn van medewerkers, etc.
Effect
Rollen worden helder, de spelers krijgen inzicht in elkaars (verschillende) belangen en verwachtingen.

Pagina 1 van 2

OPMERKINGEN
De nieuwe leidraad geeft een verdere uitwerking van een van de punten uit de eerste leidraad. De focus van deze 
leidraad 2.0 ligt met name op het aangaan van het gesprek. In dit gesprek moet de beheerder de inbreng van het 
COB als hulp ervaren voor het inbedden van een digitale ontwikkeling in de organisatie. De serious game is de 
onderlegger voor dit gesprek.

De serious game heeft een eerste invulling gekregen en is geschikt om verder uit te werken, zo bleek tijdens de 
testsessie. Het spel moet nog meer vorm krijgen om het werkelijk te kunnen spelen. Een verdere uitwerking, 
bijvoorbeeld van de gedoetjes en de rollen, geeft meer inhoud aan het spel en maakt het beter bruikbaar.
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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
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! In de eerste helft van 2022 zijn alle deliverables uitgevoerd. Er zijn geen verdere vragen 
binnengekomen.

 Bijna

 Nee

Probleemloos open
www.cob.nl/probleemloosopen

R702-1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

In november 2022 is een vervolgbespreking geweest met de RijnlandRoute 
(Corbulotunnel) om in 2023 nog twee keer de serious game uit te voeren op 
weg naar de openstelling.

1

https://www.cob.nl/probleemloosopen
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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
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!  Eindrapport is in het najaar 2022 afgerond en opgeleverd.

 Bijna

 Nee

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

R702-WP1C

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Afronding en opmaak eindrapportage. 1

Toelichting op eindrapport op COB-tv, 5 december 2022. Is ook terug te kijken 
op website van het COB en Youtube.

1

Begin september 2022 is er een informatiesessie geweest met het Agentschap 
Wegen en Verkeer (Vlaanderen).

1

Presentatie uitkomsten tijdens tunnelpizzaparty in september 2022. -

OPMERKINGEN
Het eindrapport is terug te vinden op de website van het COB. 
Er zijn twee projecten gestart waarin de aanbevelingen worden 
opgepakt: ‘Data voor de tunnelbeheerder’ en ‘Evolutiepad naar 
uniformiteit’.  Dit project is daarom opgeheven en zal niet meer 
in de voortgangsrapportage worden opgenomen.

R702WP5.1

Afspraken voor eenduidige betekenis van data ten behoeve van informatie-uitwisseling

Verkenning semantische basis voor de tunnelsector

https://www.cob.nl/digitalisering/taaldata
https://cob.nl/document/verkenning-semantische-basis-voor-de-tunnelsector/?swpmtxnonce=3b6e1a6218
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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
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! Eindrapport is in de zomer 2022 afgerond en opgeleverd.

 Bijna

 Nee

Aantoonbaar veilig meten 
en beslissen

www.cob.nl/digitalisering/aantoonbaarveilig

R702-WP3.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

 Afronding en opmaakt eindrapportage. 1

Toelichting op eindrapport op COB-tv, 19 december 2022. Is ook terug te 
kijken op website van het COB en Youtube.

-

Presentatie uitkomsten tijdens tunnelpizzaparty september 2022. -

OPMERKINGEN
Er zijn twee projecten gestart waarin de aanbevelingen worden 
opgepakt: ‘Data voor de tunnelbeheerder’ en ‘Evolutiepad naar 
uniformiteit’.  Dit project is daarom opgeheven en zal niet meer 
in de voortgangsrapportage worden opgenomen.

R702WP3.1

Welke informatie heeft een tunnelbeheerder nodig om de tunnel beschikbaar te stellen?

Aantoonbaar veilig meten en beslissen

https://www.cob.nl/digitalisering/aantoonbaarveilig
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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
Projectleider: Jack Blok (Arcadis)/Eric van den Dool (Vialis) per november 2022
Secretaris: Edwin Luijt (Vialis) per november 2022

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verrijken groeiboek Digitaal aantonen. Q1 2023 (was december 2022)

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

Vervallen, zie hieronder (was 
december 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Verrijken groeiboek Digitaal aantonen met instrumenten in de V&V-bibliotheek is nog 
niet helemaal afgerond, wel worden in december nog minstens twintig 'producten' voor de 
bibliotheek verzameld. De input zal Q1 2023 verder verwerkt worden

 Nee Notitie analyse draagvlak en criteria komt te vervallen. Afgesproken is om eerst informatie 
te verzamelen en daarna de ‘eigenaar’ van deze informatie toestemming te vragen om de 
betreffende info ook te delen

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

R702-WP3.3

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Pizzasessie in oktober met aftrap werkgroep in hernieuwde samenstelling. 1

Overdracht werkzaamheden naar nieuwe projectleider (Eric van den Dool) op 
30-11-2022.

1

Werksessie met werkgroep 19 december 2022. 1

OPMERKINGEN
De werkgroep zal zich in eerste instantie richten op het vullen van de V&V-bibliotheek met 
daarin informatie/best practices. Het doel is om begin 2023 de bibliotheek gevuld te hebben 
met ten minste twintig producten: tools/middelen die in projecten zijn toegepast met als 
doel het V&V-proces effectiever en efficiënter te maken. Ook als de implementatie van de 
producten niet, of minder, succesvol is geweest, zijn we daarin geïnteresseerd omdat daar 
wellicht lessen uit getrokken kunnen worden.

https://www.cob.nl/digitalisering/vvbibliotheek
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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
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 voorjaar 2023 (was najaar 2022)

4 Praktijkproject wegtunnels Amsterdam Start zomer 2023 (was najaar 2022)

5 Praktijkproject Rijkswaterstaat/Groene Boog Start zomer 2023 (was najaar 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het inplannen van de sessies met de praktijkprojecten bleek complexer dan 
aangenomen. Aansluiting met de hulpdiensten is nog niet gevonden.

 Nee

Proof-of-concept gedeelde 
digitale leeromgeving

www.cob.nl/digitalisering/pocleeromgeving

R702-WP3.5

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Werkgroepsessie 3, 4 en 5

Sessies Gemeente Amsterdam (conform uitvoeringsplannen) 4 en 6

Sessies De Groene Boog (conform uitvoeringsplannen) 5 en 6

Afstemming met gemeente Den Haag 3 en 6

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


OPMERKINGEN

Praktijkprojecten
In het voorjaar van 2022 zijn praktijkprojecten bepaald om het plan van aanpak voor een proof-of-concept 
digitale leeromgeving uit te werken. Bij de keuze van deze projecten is gekeken naar de fase waarin project- en/of 
tunnelbeheerorganisaties zich bevinden. De gekozen praktijkprojecten zijn Den Haag (Hubertustunnel), Amsterdam 
(Aanpak wegtunnels Amsterdam) en de projectorganisatie De Groene Boog.

Voor alle praktijkprojecten zijn in de periode mei-juli de uitvoeringsplannen opgesteld en is een uitvoeringsteam 
samengesteld. De uitvoeringsplannen kenmerken zich door een aantal werksessies met de vertegenwoordigers van de 
praktijkprojecten om informatie op te halen en om de mate van toetsing van het opgestelde concept voor de digitale 
leeromgeving vast te leggen.

In juli 2022 is gestart met het plannen en uitvoeren van de werksessies. De omstandigheden per praktijkproject zijn 
van grote invloed op de voortgang van uitvoeringsplannen. De eerste werksessies met de gemeente Amsterdam en De 
Groene Boog zijn uitgevoerd. Van deze sessies heeft verslaglegging plaatsgevonden. In Q1 van 2023 worden de sessies 
voortgezet waarna de eerste impactrapportage wordt opgesteld. De gesprekken over de wegtunnels van Den Haag 
hebben nog niet kunnen plaatsvinden. De verwachting is dat deze pas in begin 2023 kunnen worden opgestart.

In Q1 van 2023 wordt met de projectgroep nog besproken of er behoefte is om nog een extra praktijkproject op te 
starten om een volledige en doelgerichte toetsing van alle thema’s van het concept te waarborgen.

Actieve betrokkenheid hulpdiensten
Binnen de projectgroep is reeds lange tijd dringende behoefte aan actieve betrokkenheid van hulpdiensten. Het 
concept voor de digitale leeromgeving is gebaseerd op een brede integrale toepassing van alle betrokken stakeholders 
bij het kunnen beschikken over bekwame medewerkers. Met het COB is in het najaar 2022 nog overleg geweest 
met vertegenwoordigers van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en de Nationale Politie. Ondanks 
het onderschrijven van de ambitie tot betrokkenheid en samenwerking heeft dit nog niet geresulteerd in actieve 
betrokkenheid. Deze is bijzonder dringend nodig. De projectgroep blijft zich samen met het COB inspannen om deze 
betrokkenheid te realiseren.
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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 pro-
bleem 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
Projectleider: Bram ten Klei (Maasstad Ingenieurs)
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 vorige rapportage

OP SCHEMA?

 Ja! Eindrapport is op 15 juli 2022 opgeleverd.

 Bijna

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

 Afronding en opmaakt eindrapportage 1

Toelichting eindrapport op COB-tv, 7 november 2022. Is ook terug te kijken op 
website van het COB en Youtube.

-

Presentatie uitkomsten tijdens bijeenkomst platform Beheer en onderhoud op 
1 november 2022 en de tunnelpizzaparty in september 2022.

-

OPMERKINGEN
De aanbevelingen worden opgepakt in het nieuwe project ‘Data 
voor de tunnelbeheerder’. Alle gegenereerde kennis uit het project 
Dashboard voor de tunnelbeheerder en het vervolgproject Data 
voor de tunnelbeheerder zal landen in het aankomende groeiboek 
Assetmanagement. Dit project is hiermee afgesloten en zal niet 
meer terugkomen in de voortgangsrapportage.

R702WP4.2

Behoeften van tunnelbeheerders voor inzicht in stuurinformatie

Dashboard voor de tunnelbeheerder

https://www.cob.nl/digitalisering/dashboard
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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
Projectleider: Bram ten Klei (Maasstad Ingenieurs)
Secretaris: André Stehouwer (Soltegro)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Data-exploratie Drechttunnel. Zomer 2022

2 Eindrapport waarin de volgende vragen behandeld 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

2023 (was najaar 2022)

OP SCHEMA?

 Ja! Het eindrapport is deze zomer opgeleverd.

 Bijna

 Nee Voor de kennisuitwisseling met Fieldlab CAMINO zijn alleen verkennende gesprekken 
geweest. De aansluiting zal verder wordt opgepakt in andere projecten.

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

R702-WP5.1

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

 Afronding en opmaakt eindrapportage. 2

Toelichting eindrapport op COB-tv, 21 november 2022. Is ook terug te kijken 
op website van het COB en YouTube.

-

Presentatie uitkomsten tijdens:

• Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud op 1 november 2022.

• Jaarlijkse PROFI-dag 22 november 2022.

• Tunnelpizzaparty september 2022.

-

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


OPMERKINGEN
Dit project is met succes afgerond. De kennis die is opgedaan, wordt verwerkt in de diverse groeiboeken. Daarnaast gaan de 
nieuwe werkgroepen ‘Data voor de tunnelbeheerder’  en ‘Evolutiepad naar uniformiteit’ verder met de aanbevelingen uit het 
rapport. Ook de kennisuitwisseling met Fieldlab CAMINO zal in 2023 verder worden vormgegeven door het COB.

In het najaar zijn de resultaten tijdens verschillende bijeenkomsten gedeeld met participanten en andere geïnteresseerden. 
(Beelden: COB).

R702WP5.1

Inzicht in bronnen en werkwijzen om gegevens uit tunnels toegankelijk te maken

Tunneldata ontsluiten en delen



DUURZAAMHEID
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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.

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! Dit jaar hebben we vier goede bijeenkomsten meegemaakt met ieder zijn eigen blik 
op duurzaamheid. Bij de tunnelpizzaparty hebben we naast een plenaire sessie ook 
workshops gehouden voor de verschillende projecten. Hieruit zijn stappen gezet voor de 
ontwikkellijn Duurzaamheid. Als bonus is de ontwikkelde serious game Circularitetten 
gespeeld tijdens de tunnelpizzaparty.

Voor de ontwikkellijn Duurzaamheid is in het najaar een meerjarenplan gemaakt. Het 
begin van 2023 staat in het teken van zoeken naar financiering.

 Bijna

 Nee

Platform Duurzaamheid
www.cob.nl/platformduurzaamheid

R703-3

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

27 september 2022, tunnelpizzaparty 1

24 november 2022, gecombineerde bijeenkomst met het platform Tunnels en 
veiligheid over duurzaamheid bij tunnelrenovaties.

1

OPMERKINGEN
"Duurzaamheid moet een vast onderdeel van ons denken worden. Op het niveau van 
appeltje-eitje of in het thema WK 2022 voetbal, een niet te missen kans! Onze missie om 
tunnels duurzamer te maken, is geslaagd als iedereen het van nature doet, zonder erbij na te 
denken. Het motto dat ik dit jaar heb geleerd is: We doen of vervangen iets niet: bouw alleen 
wat nodig is, kijk of het minder kan en tot slot, als dit niet, lukt kijk of het anders kan."

Met vriendelijke groet,
Gioffry Maduro

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 Eenmaal per jaar update groeiboek; o.a. een aanvulling 
voor spoortunnels.

Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja! De update in februari 2022 was erg groot, waardoor er even geen updates nodig waren. 
Inmiddels zijn er wel weer zaken die we graag willen verwerken; dat willen we begin 
2023 doen.

 Bijna Het blijft lastig om ook de spoorwereld te betrekken.

 Nee

Maatregelencatalogus 
energiereductie

www.cob.nl/energiereductie

R703-3A

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

27 september 2022, presentatie bij tunnelpizzaparty 1

OPMERKINGEN
Wensenlijstje voor eerstvolgende update:

• Wellicht het stuk contract eruit halen en apart voor alle groeiboeken laten gelden

• Huidige ontwikkelingen waterstof(opslage) opnemen

• Verwerken nieuwe inzichten, resultaten van praktijkonderzoeken en ervaringen

• Bredere afstemming van enige specifieke zaken met vakgenoten voor meer input

• Nadenken over de presentaties. Na zoveel jaren lijken die te veel op elkaar; misschien 
per keer een klein onderdeel behandelen in plaats van ‘er is een update geweest en we 
hebben dit en dat veranderd’.

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! In de afgelopen periode is er vanuit het COB intensief samengewerkt met het project 
De Groene Boog en de NSVV. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben geleid 
tot diverse adviesverzoeken die door de NSVV in behandeling zijn genomen en zijn 
verwerkt in een addendum op de Richtlijn Tunnelverlichting.

 Bijna Het addendum wordt momenteel voorgelegd voor vrijgave binnen de NSVV. 

 Nee In de afgelopen periode is de interesse gepeild bij internationale contacten. Hieruit 
is vanuit meerdere landen interesse gebleken. Opvolging heeft even geen prioriteit 
kunnen krijgen vanwege opstellen addendum. 

Verduurzaming 
tunnelverlichting

www.cob.nl/tunnelverlichting

R703-3B

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Uitvoeren proeven bij Kiltunnel 1

Addendum NSVV schrijven 1

Toepassen addendum bij Victory Boogie Woogie Tunnel 1

OPMERKINGEN
Het concept-addendum is al toegepast op de verlichting van de Victory Boogie Woogietunnel 
in overleg met de gemeente Den Haag en heeft geleid tot aanpassingen in de instellingen 
van de lichtregeling met een geschatte besparing van meer dan dertig procent per jaar op het 
energieverbruik. Dit komt overeen met een besparing van ongeveer 275.000 kWh/jaar.

Ook zijn we vanuit het COB in overleg met de organisatie van de Westerscheldetunnel om 
de besparingsmogelijkheden volgens het addendum bij de komende vernieuwing van de 
verlichting in die tunnel te kunnen toepassen

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.

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 Vervallen, zie hieronder 
(was Q2 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Uitdieping checklist en adviesrapport worden in Q4 definitief gemaakt. Oplevering 
volgt begin 2023.

 Nee Er is besloten om deliverable 3 te laten vervallen. Op dit moment vinden er geen SHA’s 
plaats en is de rol van het expertteam (zoals het nu acteert) eindig. Voor 2023 wordt 
deze deliverable mogelijk opnieuw vormgegeven.

Expertteam Duurzaamheid
www.cob.nl/expertteamdz

R703-3D

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

1 september 2022, 20 oktober 2022, bijeenkomsten met leden expertteam Alle deliverables

27 september 2022, tunnelpizzaparty Alle deliverables

Stroomschema duurzaamheid definitief gemaakt en opgeleverd. -

Schrijven plan voor ontwikkellijn Duurzaamheid. -

OPMERKINGEN
De duurzaamheidsexperts hebben de laatste periode gewerkt aan een langetermijnplan voor 
de ontwikkellijn Duurzaamheid. Dit plan beschrijft de doelstellingen van het COB voor 2030 
en de weg daarnaartoe. In 2023 zal het Expertteam duurzaamheid een andere invulling geven 
aan haar rol om te verbinden en te versnellen op duurzaamheid. Een meer ondersteunende, 
maar ook activerende rol bij andere platforms van het COB zorgt voor continue ontwikkeling 
in het brede spectrum van ondergrondse Infra. Dit betekent dat er in 2023 geen apart project 
‘Expertteam duurzaamheid’ zal zijn en de leden zich voegen in het platform Duurzaamheid.

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. 2022/2023, zie toelichting 
verderop (was 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.

Q1 2023 (was november 2022)

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

Q1 2023 (was november 2022)

5 Circulaire maatregelencatalogus versie 0.1. Q1 2023 (was juli 2022)

6 Circulaire maatregelencatalogus versie 0.2. Q1 2023 (was oktober 2022)

7 Ontwikkelen serious game circulair verbinden. Q1 2023 (was november 2022)

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

2023 (was november 2022)

9 Challenge voor tunnelstandaarden m.b.t. toepassen 
circulariteit.

2023 (was november 2022)

Circulaire tunnels
www.cob.nl/circulairetunnels

R703-6

https://www.cob.nl/circulairetunnels


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Er zijn vanuit het COB gesprekken geweest met contactpersonen vanuit de projectteams van de 
Leidsche Rijntunnel, de Heinenoordtunnel en de Swalmentunnel. 

Bij de Leidsche Rijntunnel is een oogstkaart opgesteld voor het vervangen van de verlichting. De 
oogstkaart omvat verschillende onderdelen van de verlichtingsinstallatie zoals armaturen en dimmers. 
Het plan van Rijkswaterstaat is om een deel van de verlichting die vrijkomt uit de Leidsche Rijntunnel te 
hergebruiken in de Salland-Twentetunnel.

1

30 augustus 2022 , vervolgsessie strategie circulariteit 2 t/m 8

27 september 2022, tunnelpizzaparty Alle deliverables

24 november 2022, gecombineerde bijeenkomst met platform Tunnels en veiligheid Alle deliverables

Schrijven meerjarenplan voor ontwikkellijn Duurzaamheid 3

OP SCHEMA?

 Ja! 2. De output van deze verkenning is terechtgekomen in het meerjarenplan voor de ontwikkellijn Duurzaamheid.

 Bijna 1. Voor de Leidsche Rijntunnel is een oogstkaart opgesteld. Die voor de Heinenoordtunnel is nog niet gereed. Voor de 
Swalmentunnel wordt een ‘herbruikbaarheidsscan’ opgesteld, die vergelijkbaar is met de oogstkaart. Ook deze is nog 
niet gereed.

Onderstaande deliverables zijn inhoudelijk zo goed als gereed in december 2022 en worden naar verwachting in 
januari 2023 gepubliceerd:

3. Voor het opstellen van de routekaart zijn de circulaire ambities samen met COB-participanten vertaald naar 
concrete doelen en maatregelen voor tunnels. Het resultaat is een visie op circulaire tunnels, met daarbij een 
routekaart (strategie) op hoofdlijnen, waarin de ‘bergtoppen’ beschreven staan.

4. Er is samen met Novenco en het COB-team een showcase voor een circulaire ventilator bedacht.

5 en 6. Er zijn contracteisen voor circulariteit geformuleerd en een proces opgesteld om productmaatregelen 
goedgekeurd in de catalogus te krijgen.

7. Er is een spel ('Circularitetten') ontwikkeld waarmee deelnemers in drie ronden onder tijdsdruk zoveel mogelijk 
leren over het behoud van waarde bij de renovatie van tunnels.

9. Er is vanuit het COB contact geweest met verschillende partijen om te verkennen of er knelpunten zijn. Dit heeft 
geleid tot een processchema (strategie) waarmee we circulariteit kunnen inbrengen bij een tunnelstandaard. 
Volgend jaar verwachten we grote stappen hiermee te maken.

 Nee 8. Doordat er nog geen bruikbare resultaten binnen zijn gekomen van de oogstkaarten is het doorlopen van de 
usecases niet gelukt in 2022. Dit deliverable schuift door naar 2023.



GEOTECHNIEK

Pagina 78 van 112

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! Platformactiviteiten zijn uitgevoerd, bijeenkomsten waren inhoudelijk succesvol en 
werden door de deelnemers goed gewaardeerd.

 Bijna

 Nee

Platform Geotechniek
www.cob.nl/platformgeotechniek

G500

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

1 september 2022, platformbijeenkomst over bodemdaling in Boskoop, i.s.m. 
platform Kabels en leidingen en Kenniscentrum bodemdaling en funderingen.

1

1 december 2022, platformbijeenkomst i.s.m. platform WOR over 
ondergronds ruimtegebruik: welke bijdrage kunnen geotechnici leveren aan de 
4D-bouwenvelop?

1

OPMERKINGEN
Het platform is zinvol, er worden onderwerpen opgepakt en de uitwisseling van gedachten 
wordt gewaardeerd. 

Geotechnische onderwerpen overstijgen veelal de toepassingsgebieden van het COB (zoals 
tunnels, kabels en leidingen) waardoor verschillende bedrijven op dit moment oordelen 
dat participatie geen optie is. Een keuze voor de scope en activiteiten is nodig om ervoor te 
zorgen dat de invulling van het platform helder is en de verwachtingen kloppen. De vraag 
is of we ons binnen het COB willen beperken tot geotechniek t.b.v. tunnelbouw, waardevol 
ondergronds ruimtegebruik en kabels en leidingen, of geotechniek in de volle breedte willen 
bestrijken. Deze heroriëntatie staat op de agenda voor eerste deel van 2023.

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

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Léon Tiggelman (Dura Vermeer) tot 1 juni 2022, 

daarna Kees-Jan van de Made (VOTB)
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 Q2 2023 (was december 2022)

3 Roadmap Digitalisering geotechniek (uitbreiding) Q2 2023 (was december 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Datacase zettingen is i.s.m. Deltares in een project met financiering vanuit het TKI 
Deltatechnologie ondergebracht. Het afsluiten van de overeenkomst heeft een lange 
doorlooptijd gekend i.v.m. het ondertekenen door alle betrokken partijen. Daarom kon 
pas 1 december 2022 gestart worden met het project en kan ook de uitbreiding van de 
roadmap niet worden opgeleverd. De deliverables zijn verplaatst naar 2023.

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Rapportages zijn klaar gemaakt voor nadere invulling na zettingscasus 2

Gesprek met BRO en werkgroepoverleggen over roadmap hebben tot input geleid. 3

OPMERKINGEN
Door het uitblijven van de financiering heeft de werkgroep zich ‘slapend’ gehouden. Nu de 
opdracht vanuit TKI Deltatechnologie is verstrekt (via Deltares) is de werkgroep weer actief.

Digitalisering in de 
geotechniek

www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek

G501

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

COB-coördinator: Jos Wessels
Projectleider: Chloë Jansen (Sweco)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Plan van aanpak voor tweede helft 2022 September 2022

2 Overzicht van kennisloketten/helpdesks rondom 
geotechnische risico’s. Advies om wel/niet een helpdesk 
te starten.

December 2022

3 Werkvorm voor intervisie, resultaat van pilot. December 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het projectplan is geüpdatet in september 2022 op basis van meerdere overleggen 
met de projectgroep, maar blijkt nog niet strak genoeg. De groep is zoekend.

 Nee In voorbereiding op de pilot-intervisie is besloten dat het mogelijk interessant is om 
aan te haken bij de 4D-bouwenvelop. Hierover moet nog een besluit genomen worden 
voor een concrete vervolgstap.

Kansen en risico's 
geotechniek

www.cob.nl/kansenenrisicos

G502

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Projectplan schrijven 2022 en 2023. 1

Brainstormsessies ter bepaling welke optie definitief uitgewerkt gaat worden. Alle deliverables

Vragenlijst aan bestaande helpdesks gestuurd en besproken. Een presentatie 
hierover gegeven tijdens een projectgroepoverleg. Het contact is gelegd en de 
mogelijkheden zijn onderzocht. Een definitief besluit volgt nog.

2

OPMERKINGEN
De deliverables zoals hierboven gesteld komen uit het projectplan zoals dat in september 
is opgesteld. Het projectplan is nu nog een ‘levend document’ , de groep blijft zoekende. 
Uitgangspunt voor eind 2022/begin 2023 is om een besluit te nemen voor definitieve 
uitwerking van (een van) de optie(s): 1) aanhaken bij huidige kennisloket/helpdesk/
groeiboek, 2) organiseren van discussiegroepen, 3) aanhaken bij 4D-bouwenvelop.

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! Alle acties zijn uitgevoerd.

 Bijna Nog geen contact gehad met PAO (vanwege personeelswijzigingen). 

 Nee

Aanpak grondonderzoek
www.cob.nl/aanpakgrondonderzoek

G503

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Contact gehad met KIVI, TU Delft, hbo’s en Deltares. Er zijn een aantal 
presentatiesheets gemaakt waarmee een docent in een les kan toelichten wat 
het groeiboek is. Er zijn sheets gemaakt voor het hbo, voor TU Delft en voor 
Deltares. 

1

Er is een compleet voorbeeld uitgewerkt en toegevoegd aan het groeiboek. 2

Er is een presentatie gegeven voor hbo-docenten Geotechniek. 3

OPMERKINGEN
Er is ook contact gelegd met de werkgroep Kansen en risico’s om te bekijken hoe we 
mogelijk met elkaar kunnen samenwerken, met name t.a.v. educatie en training van 
geotechnici om daarmee het vakgebied te versterken.

https://www.cob.nl/aanpakgrondonderzoek
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Het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik (WOR) is primair 
bedoeld voor ontwerpers en ondergrondprofessionals. In een veilige 
omgeving delen zij kennis en ervaring, en ontwikkelen ze nieuwe 
kennis om tot hoogwaardig ondergronds ruimtegebruik met integrale 
multifunctionele oplossingen te komen. Daarbij ligt het accent op 
het ondergronds bouwen ten behoeve van een breed scala aan 
functies (wonen, werken, recreëren, verkeer, etc.).

COB-coördinator: Robbert Guis

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Vier bijeenkomsten per jaar Doorlopend

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Alle vier bijeenkomsten zijn geweest, de opkomst viel erg tegen. We hebben 
vervolgens een belronde langs het netwerk gedaan om de oorzaken te achterhalen. 
Belangrijkste conclusie is dat de inhoud van het platform niet goed genoeg aansluit 
op de praktijk van het netwerk. In 2023 gaan we daarom experimenteren door het 
project 4D-bouwenvelop te integreren met het platform en er een ‘platform on tour’ 
van te maken. Hoe dat precies eruit komt te zien, is de opdracht voor de werkgroep 
4D-bouwenvelop in het eerste kwartaal van 2023.

O75
Platform Waardevol 
ondergronds ruimtegebruik

www.cob.nl/platformwor

Platform

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

20 juli 2022, bijeenkomst tijdens COB-congres, met discussie en gesprek 
over missie 4D bouwenvelop; emanciperen van de ondergrond in het 
ontwerpproces van steden. Feedback opgehaald bij deelnemers. 

1

8 september 2022, platformbijeenkomst in Scheveningen met bezoek van 
ondergronds project, inspirerende lezing over ondergrondse architectuur en 
workshop binnen hetzelfde thema. Inspiratie en kennis delen van kwalitatieve 
goede ruimte met menselijke kwaliteit ondergronds.

1

1 december 2022, platformbijeenkomst samen met platform Geotechniek. 
Er is een gezamenlijke missie om kennis over de ondergrond in 
ontwerpprocessen van stedelijke gebiedsontwikkeling eerder in ontwerpproces 
te integreren. Waar kunnen de werelden van de geotechniek en stedenbouw 
elkaar raken? Verbinding en verbreding van kennis tussen verschillende 
specialisten. Daarnaast een lezing van Eva Stache (TU Delft, civiele techniek) 
over ecosysteemdiensten met kennis over de bouwopgave van de toekomst. 

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 Q2 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna De publicatie is opgeleverd op 6 oktober 2022.

 Nee

O78
Ontwerpstudie 

Stad x Ruimte
www.cob.nl/ontwerpstudie

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Redactie en drukken van publicatie. 1

Slotevent Stad x Ruimte op 6 oktober 2022 in Antwerpen 1

OPMERKINGEN
Inhoudelijk was het project al afgerond in 2021; in 2022 zijn de 
resultaten verwerkt in een publicatie, waarbij ook extra reflecties en 
essays zijn toegevoegd

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 
architectuur. Er worden vier essentiële tools verkend, die het ont-
werpen en plannen van vierdimensionaal ruimtegebruik werkbaar 
maken en integreren met de ondergrond, zodat daarmee de business-
cases 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! Project is afgerond, we hebben hiervoor uiteindelijk een maand extra nodig gehad, 
maar oplevering vindt plaats in 2022.

 Bijna

 Nee

O79
4D-bouwenvelop

www.cob.nl/4dbouwenvelop

https://www.cob.nl/platformwor


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Diverse overleggen met projectleiders onderling. Samenhang tussen de tools waarborgen, verschillen 
goed aangeven tussen tools, overlap voorkomen. Feedback op elkaars werk en uitwerking.

Alle deliverables

Diverse bijeenkomsten van teams per tool met input en feedback op resultaten. Alle deliverables

Boekpresentatie Stad x Ruimte 6 oktober, rondetafelgesprek op podium. -

Overleg met Mooi Nederland en Vlaams Gewest voor aansluiting op projecten en beleid van overheid in 
Nederland en België.

-

Platformbijeenkomst 1 december 2022, ism Platform Geotechniek. Zoeken naar verbinding tussen 
projecten Kansen en risico’s en 4D-bouwenvelop. Delen van gezamenlijke missie om kennis van de 
ondergrond eerder in gebiedsontwikkelingen behulpzaam te laten zijn.

-

Impressie van de verschillende tools. (Beelden: COB)
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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 Netbeheerders zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op de platformbijeenkomsten. In 
2023 zal daarom vervolg worden gegeven aan acties in het teken van het betrekken van 
deze partijen.

 Nee

https://www.cob.nl/platformkl


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

1 september 2022, platformbijeenkomst met als thema ‘kabels en leidingen in slappe bodem’. De 
bijeenkomst heeft aanleiding gegeven om in samenwerking met het Kenniscentrum bodemdaling 
en funderingen (KBF) te verkennen of er voedingsbodem bestaat voor een deelexpeditie Kabels en 
leidingen (onderzoeksproject binnen KBF). Hiervoor zal in december 2022 een startbijeenkomst 
worden georganiseerd. Met name vanuit netbeheerders is interesse getoond voor een dergelijk traject.

1, 2

Buiten de platformbijeenkomsten om is er de mogelijkheid om thema’s, onderwerpen en 
nieuwswaardige items aan te dragen via de besloten LinkedIn-platformpagina. Om deze omgeving 
als uithangbord voor het platform te kunnen gebruiken en de drempel te verlagen om berichten, 
aankondigingen en oproepen te delen, is tijdens de platformbijeenkomst van 29 november jl. 
afgesproken om te overwegen de platformpagina publiekelijk open te stellen.

4

Thema’s en onderwerpen in beeld gebracht die in 2023 op de agenda van de platformbijeenkomsten 
komen te staan. Hierdoor is in grote lijnen het programma van 2023 gepland.

1, 2, 3

Vraagstuk op gebied van duurzaamheid in de kabel-en-leidingbranche heeft geresulteerd in een 
onderzoeksproject (binnen de Kennisarena).

5

Impressie platformbijeenkomst. (Foto's: COB)
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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.

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! Deliverable 2 is gehaald: het afgelopen halfjaar is een gemeente participant geworden, 
de laatste gemeente heeft toegezegd de participatie voor 2023 te regelen en er is 
spontaan een nieuwe gemeente bij gekomen. Zwolle, welkom!

 Bijna Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd dit jaar, geen vier, zie de toelichting bij 
opmerkingen. 

 Nee

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

N.a.v. de bijeenkomst in Q2 is een mail gestuurd naar de deelnemers over de 
transitie van de insteek van de bijeenkomsten. Er is tijd gevraagd om dat uit te 
zoeken, de bijeenkomst van september is hierdoor komen te vervallen. 

1

Een vraag vanuit een collega-gemeente is verspreid onder de 
koplopergemeenten, daar zijn veel positieve reacties en hulp op gekomen. Men 
ging bij elkaar langs, deelde documenten, belde en mailde elkaar. 

-

Er wordt gesproken met de kwartiermaker en een aantal deelnemers van de 
CDOR, omdat de daaraan deelnemende gemeenten na 2023, als de CDOR stopt, 
geen plek meer hebben waar zij kunnen samenkomen. Die plek kan en wil deze 
groep Koplopergemeenten zijn voor de ondergrondexperts. 

2

Op de laatste bijeenkomst van de koplopergemeenten is gesproken over de 
nieuwe insteek en is er een agendacommissie gevormd om de onderwerpen te 
programmeren.

1

O710

Platform

https://www.cob.nl/koplopergemeenten


OPMERKINGEN
De laatste bijeenkomst van 2022 was druk bezet, met nieuwe aanwezigen, energie en plannen voor 2023. Er zijn 
iets te veel aanmeldingen voor een agendacommissie, maar daaruit blijkt het nut van en de energie vanuit de 
groep. Het wijzigen van de insteek van duwen en trekken aan twee initiatieven (waarvan er één echt loopt, maar 
voornamelijk buiten deze groep) naar agenderen wat nú de problematiek binnen gemeenten is, lijkt een goede 
zet. Er moet nog van alles worden uitgezocht, maar daar hebben we 2023 voor!
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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.

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. De resultaten zijn weergegeven in de wordcloud hieronder; de tekstwolken op 
de voorgrond zijn onderzoeken die al lopen en op de genoemde onderwerpen passen.

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 aan 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 voorgesteld, 
waarbij platformleden konden aangeven welk onderwerp voor hun prioriteit heeft. Zoals beloofd vindt 
u in deze rapportage de uitslag: zie het staafdiagram op de volgende pagina. De uitslag heeft direct 
gevolgen gehad voor het project Ontwerpen met algoritmen: u komt dat voor de laatste keer in deze 
rapportage tegen. Daartegenover staan er drie (jawel!) nieuwe onderwerpen in dit document waarvoor 
een vooronderzoek is gestart; de proefsleuvendatabase, het capaciteitsvraagstuk (‘Knelpunten in 
beeld’) en duurzaamheid bij kabels en leidingen. Daar zijn drie nieuwe projectleiders voor aan de slag 
gegaan. Het groeiende team van projectleiders dat samen zorgt voor al deze ontwikkelingen is op 20 
oktober 2022 weer bij elkaar gekomen. Daar zijn weer ervaringen gedeeld en acties voor de rest van het 
jaar op een rijtje gezet.

Kennisarena kabels en 
leidingen

www.cob.nl/kennisarena

https://www.cob.nl/kennisarena


De groei van de Kennisarena en haar onderzoeksprojecten verdienen het om even stil te staan en te evalueren. Volgend jaar 
gaan we kijken hoe we meer strategisch en voor een langere termijn kunnen plannen. Ook onderzoeken we hoe we onze deliver-
ables beter geïmplementeerd kunnen krijgen. Hoe zorg je ervoor dat de instrumenten die we ontwikkelen écht gaan helpen?
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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 informatie-
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 Q1 2023 (was Q3 2022)

3 Definitieve proceslijn informatie-uitwisseling 
ondergrond

Q2 2023 (was december 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee De beoogde inhaalslag (zie voortgangsrapportage juni), is helaas niet gelukt. Er zijn 
nieuwe plannen gemaakt.

KA1-01
Proceslijn voorspelbare 
samenwerking

www.cob.nl/proceslijn

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Werksessies op 28 en 29 september 2022 en bespreking nabranders 1, 2, 3

Gedeeltelijke invulling  concept-proceslijn richting review n.a.v.  tweede 
inventarisatieronde.

2, 3

OPMERKINGEN
Dit project loopt behoorlijk vertraging op en er is bij de subsidieverstrekker (Fonds fysieke 
leefomgeving) een verzoek tot uitstel van oplevering gedaan.

https://www.cob.nl/consensus
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Gemeenten bereiden zich op dit moment hard voor op de inwer-
kingtreding van de Omgevingswet. Door de VNG worden diverse 
staalkaarten ontwikkeld voor het omgevingsplan, maar niet over 
de ondergrondse infra. Het doel van dit project is om handvatten te 
creëren voor gemeenten waarmee zij kunnen sturen op een duur-
zame inpassing van kabels en leidingen via de instrumenten van de 
Omgevingswet.

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!  Oplevering van het eindrapport ligt op schema. Na eindredactie en opmaak komt het 
document uiterlijk in januari 2023 online.

 Bijna Na een wat langere aanloop in de voorbereiding, lag het zwaartepunt voor de deliverables 
2,3 en 4 uiteindelijk in Q4. De oplevering ligt echter op schema. 

 Nee

KA2-04
Ondergrondse infra en de 

Omgevingswet
www.cob.nl/omgevingswet

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Na de zomervakantie zijn – in overleg met het kernteam en op basis van het 
programma van eisen – twee werksessies met experts en vertegenwoordigers 
vanuit gemeenten voorbereid.

3

Sessies op 3 en 15 november 2022 3

Na afronding van de werksessies zijn de concept-handvatten uitgewerkt in de 
concept-eindrapportage.

4

Reviewronde concept-eindrapportage en oplevering rapport voor opmaak en 
eindredactie.

4

https://www.cob.nl/hulpbijrichtlijnen


FEITEN EN INZICHT

Pagina 94 van 112

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! Failure is not an option :) En met een enthousiast team en veel betrokken 
netwerkleden, is het ook niet zo moeilijk om op te leveren.

 Bijna

 Nee

O703
Samen zonder schade

www.cob.nl/samenzonderschade

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Vaststellen nieuwe spelregels, verwerken interventies 1

Uitwerken en testen met specialisten uit het werkveld 1

Aanpassing en oefensessie intern (scenario-gedreven) 1

Ontwerp en productie definitieve, duurzame materialen. 1

OPMERKINGEN
Het doel is de serious game (‘gedoespel’) zo door te ontwikkelen dat het onder begeleiding 
van een geïnstrueerde trainer te benutten is voor trainingen. De interventies vanuit het 
onderzoeksrapport Samen zonder schade zijn hiertoe toegevoegd in het spel middels een 
tweede ronde. De laatste loodjes voor het einde van het jaar bestaan uit het verwerken van 
de uitkomsten van het scenario-gedreven oefenen van het spel, het definitief vaststellen 
van de waardes en regels en het duurzaam vervaardigen van het materiaal. De strik ligt 
klaar voor de lancering op de Kennisarendadag op 14 februari 2023.

Er is ook een apart vervolgproject gestart. Er lopen gesprekken met het Agentschap Telecom 
om interventies in de praktijk te testen,  zie project  KA2-05 elders in dit rapport.

https://www.cob.nl/samenzonderschade
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In het onderzoek Samen zonder schade (O703) zijn in 2021 inter-
venties voorgesteld die de keten helpen om graafschade te voorko-
men. Het COB-netwerk wil samen met de toezichthoudende in-
stantie proeftuinen opzetten om het effect van de interventies in de 
praktijk te toetsen.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Samenwerking zoeken met toezichthoudende organisatie Q3 2022

2 Plan maken en voorleggen aan toezichthoudende organisatie Q4 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het voorstel dat samen met de gedragspsycholoog is gemaakt, is verwerkt in een 
projectvoorstel en gestuurd naar het Agentschap Telecom. Daar is het intern 
voorgelegd, met positieve reactie, maar nog geen officiële ja.

 Nee

KA2-05
Samen zonder schade 

toegepast
www.cob.nl/samenzonderschade

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Gesprekken met gedragspsycholoog om de juiste interventies te bepalen. 1, 2

Contactgelegd met toezichthouder 1

Projectvoorstel opgesteld en voorgelegd. 2

OPMERKINGEN
De interventies zijn erop gericht dat betrokkenen worden gestimuleerd om samen te 
werken en informatie uit te wisselen. Hierdoor ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid 
om de ondergrondse situatie te verbeteren, waarbij de partijen die die verantwoordelijkheid 
voelen in de meerderheid zijn en de niet-willers zo mogelijk worden overgehaald om mee 
te doen. Toepassing in proeftuinen wordt de eerste stap. Er is enthousiasme bij onze 
contactpersoon bij de toezichthoudende instantie. Als het voorstel akkoord is, kunnen we 
met elkaar aan de slag!

https://www.cob.nl/consensus
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Er is geen Wet op de kabels en leidingen. Regelgeving die betrekking 
heeft op kabels en leidingen is verspreid over een flink aantal wetten 
en besluiten. Waarschijnlijk is dat een van de redenen dat er vaak 
onterechte aannames worden gedaan die een vlotte samenwerking 
en uitvoering in de weg staan. Het COB-netwerk wil de fabels en 
feiten in kaart brengen.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Verbetering groeiboek Fabels en feiten dmv 
verdiepingslagen.

Februari 2023

2 Het groeiboek Fabels en feiten verder onder de aandacht 
brengen bij brede doelgroep m.b.v. beeld/video.

Februari 2023

OP SCHEMA?

 Ja! Inhoud is er, komende maanden volgt de uitvoering.

 Bijna

 Nee

O704
Fabels en feiten

www.cob.nl/fabelsenfeiten

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

De fabels en feiten zijn gecategoriseerd in twee ‘perspectieven’, waarmee het 
groeiboek gemakkelijker in gebruik wordt. Het ene is gericht op het proces en 
geeft de fabels en feiten aan die passen bij de fase waar je in zit. De andere 
zorgt ervoor dat je vanuit jouw rol (beheerder, ontwerper, etc) bij de juiste 
fabels en feiten terechtkomt. 

1 en 2

Er zijn een script en cartoons gemaakt voor een animatie waarmee het 
groeiboek beter onder de aandacht gebracht kan worden.

1 en 2

OPMERKINGEN
Het script wordt aangepast in spreektaal, waarna het ingesproken kan worden en samen 
met de cartoons omgevormd kan worden tot animatie. Lancering staat gepland op de 
Kennisarenadag op 14 februari 2023.

https://www.cob.nl/consensus
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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: Jarko van Bloois (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. 

2023 (was Q3/Q4 2022)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Het COB is klein en flexibel; politieke trajecten hebben hun eigen tempo. Desondanks 
wordt er een groep vanuit verschillende ministeries gevormd, waarmee we binnenkort 
in gesprek gaan. Stap voor stap, én in de goede richting. 

 Nee

KA2-02
Dwarsliggende feiten

www.cob.nl/dwarsliggendefeiten

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Draagvlak gezocht én gevonden voor een brief aan minister Hugo de Jonge, 
ondersteund door de gasten van het COB-congres. 

2

De brief is geschreven en verzonden aan het ministerie van BZK. 2

Er is telefonisch contact geweest en een afspraak wordt ingepland. 2

https://www.cob.nl/consensus
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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 groeiboek is inhoudelijk eind 2022 gereed, beeldmateriaal verzameld. 
Eindredactie, opmaak en lancering volgt in januari 2023.

 Bijna

 Nee

O706
Catalogus bundelings-
technieken

www.cob.nl/bundeling

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Opgehaalde informatie uit o.a. interviews omzetten naar concept-groeiboek. 2 en 3

Inhoudsopgave opstellen, schrijven groeiboek, afbeeldingen verzamelen. 3, 4 en 6

Review door kernteam incl. verwerking in groeiboek. 5 en 6

https://www.cob.nl/bundeling
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Ter voorbereiding op praktijkprojecten worden proefsleuven gegra-
ven om informatie te verkrijgen over wat waar onder de grond ligt. 
Met deze informatie wordt na afloop van het project weinig meer 
gedaan. Welke meerwaarde en kansen biedt het verzamelen, ont-
sluiten en (her)gebruik van deze informatie? Dit project onderzoekt 
de haalbaarheid van een proefsleuvendatabase.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Rob van Son (TerraCarta)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Rapportage haalbaarheid proefsleuvendatabase Q1 2023

OP SCHEMA?

 Ja! Inhoud is zo goed als klaar, oplevering wordt verwacht volgens planning.

 Bijna

 Nee

KA2-06
Proefsleuvendatabase

www.cob.nl/proefsleuven

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Kick-off (4 oktober 2022) 1

Uitvraag expertteam (september-november 2022) 1

Update op platformbijeenkomst (november 2022) 1

Workshop expertteam (6 december 2022) 1

https://www.cob.nl/consensus
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Om de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur toekomst-
bestendig te maken, zijn er veel ingrepen nodig. Steeds vaker worden 
zorgen geuit over de beschikbare capaciteit om de genoemde opgaven 
tijdig te kunnen uitvoeren. Er is te weinig personeel, de kabels zijn 
op of er is te weinig ruimte beschikbaar om netten aan te leggen of 
stations te plaatsen. Het COB-netwerk onderzoekt waar precies de 
schoen wringt.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: David Veldhoen (Maasstad Ingenieurs)

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Globale inventarisatie knelpunten in de kabels-en-
leidingensector t.b.v. enquête.

Q4 2022

2 Enquête opstellen en afnemen op basis van de 
stakeholdersanalyse.

Q4 2022

3 Protocol diepte-interviews op basis van de resultaten van 
de enquête.

Q4 2022

4 Eindrapport Q4 2022

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Er ligt een conceptrapport, maar dit is nog niet voldoende voor publicatie. We gaan 
terug naar de tekentafel.

KA2-07
Knelpunten in beeld

www.cob.nl/knelpunten

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Enquête opgesteld en afgenomen. 2

Protocol voor diepte-interviews opgesteld, interviews afgenomen. 3

Conceptrapport opstellen en aanbieden aan alle geïnterviewden 4

Figuur opstellen over de conclusies (in samenwerking met COB) 4

Reviewronde eindrapport door het COB. 4

Verwerken feedback en oplevering rapport. 4

https://www.cob.nl/hulpbijrichtlijnen
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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: William van Niekerk (Beaufort Corporate Consulting)

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 Oplevering in Q3 is niet gehaald door wisseling van projectleider. Wel zijn diagrammen 
opgesteld met de belangrijkste investeringen per medium, waarbij waar mogelijk 
aandacht is voor kosten, uitgaven en/of omvang van de netten. Ook zijn conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd.

 Nee

KA3-01
Inzicht in geldstromen

www.cob.nl/geldstromen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Rapport is op 30 november 2022 in concept opgeleverd, ter afronding in 
december 2022.

Alle deliverables

OPMERKINGEN
De volgende aanbevelingen volgen uit het onderzoek:

• Het zou goed zijn om te onderzoeken hoe alle publieke infra met dezelfde begrotings-
systematiek kan worden beoordeeld en gefinancierd, zodat er meer in combi kan worden 
gewerkt.

• Doe meer onderzoek naar manieren om beter om te gaan met wijzigingen tijdens de 
uitvoering.

• De nieuwe Omgevingswet is complex; ga bestuderen hoe de implementatie verloopt, met 
meerdere netbeheerders gezamenlijk. 

https://www.cob.nl/fabelsenfeiten
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Naar aanleiding van een graafincident met een gasleiding gaat het COB 
een onafhankelijke evaluatie uitvoeren. Het doel is inzicht te krijgen 
in de stappen die alle betrokken partijen (hadden) kunnen nemen 
om graafschade te voorkomen. Deze evaluatie is niet bedoeld om een 
discussie over schuld en schuldigen te voeren; het gaat om het begrij-
pen en ervan leren. De inzichten worden vastgelegd in een openbaar 
kennisdocument, zodat de sector hier haar voordeel mee kan doen.

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

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Een interne evaluatie waarin op een gestructureerde 
manier wordt onderzocht hoe dit incident voorkomen 
had kunnen worden. 

Q1 2023

2 Een openbaar kennisdocument waarin wordt 
uitgelegd waar risicomomenten zich bevinden en hoe 
incidenten voorkomen kunnen worden. 

Q2 2023

OP SCHEMA?

 Ja! Het is een spannend project, maar het gaat goed!

 Bijna

 Nee

KA2-05A
Leren van incidenten bij 
kabels en leidingen

www.cob.nl/evaluatiekl

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Voorstel geschreven voor aanpak evaluatie. Alle deliverables

Eerste sessie met betrokken partijen. Alle deliverables

OPMERKINGEN
Dit onderzoek kan, net als het project Samen zonder schade toegepast (KA2-05, zie elders 
in deze rapportage), ook gezien worden als 'zijtak' van het Samen zonder schade (O703). 
Als je als gemeente de lef hebt om een evaluatie te laten uitvoeren om ervan te leren, steek 
je je hoofd boven maaiveld uit. Zeer zorgvuldig zal het COB dit uitvoeren en in overleg met 
betrokkenen een document opleveren waar weer ándere gemeenten van kunnen leren.

https://www.cob.nl/algoritmen
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Nederland verduurzaamt en ook de kabels-en-leidingenbranche wil 
en kan hieraan een bijdrage leveren. Er is nog veel winst te behalen 
in emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. De sector zoekt 
naarstig naar verduurzamende maatregelen, maar versnippering van 
de branche bemoeilijkt deze zoektocht. In dit COB vooronderzoek 
wordt gekeken of en hoe een catalogus met duurzaamheidsmaatre-
gelen de branche gaat helpen.

COB-coördinator: Edith Boonsma
Projectleider: Nicole Poort

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Uitwerking van het plan van aanpak Q4 2022

2 Inventarisatie van categorieën van 
duurzaamheidsmaatregelen

Q4 2022

3 Inzicht in wat de branche zoal nu al kan Q4 2022

4 Inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen 2023

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna Er is inzicht in wat de branche nu al kan, maar nog niet uitputtend. Er blijkt bovendien 
dat dat wat al kan, nog onvoldoende wordt toegepast vanwege belemmeringen. 
Elke maatregel zal daarom als kans beschreven worden inclusief belemmering én 
oplossingsrichting.

 Nee

KA3-02
Verduurzaming van de 
kabels-en-leidingenbranche

www.cob.nl/duurzaamheidkl

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Sessie op 31 oktober 2022. Alle relevante stakeholders van een 
projectlevenscyclus waren aanwezig (overheden, netbeheerders, adviseurs, 
leveranciers en aannemers)  waardoor de juiste kaders geformuleerd konden 
worden.

Alle deliverables

Sessie op 4 november 2022, er is voldoende input om een plan van aanpak op 
te stellen.

Alle deliverables

https://www.cob.nl/algoritmen


OPMERKINGEN
Zoals we er nu naar kijken, ligt de focus op het samenstellen van een catalogus met duurzaamheidsmaatregelen 
met betrekking op klimaat, circulariteit en biodiversiteit, speciaal voor de kabels-en-leidingensector.   

Er zijn meerdere organisaties met dit onderwerp bezig, denk aan Duurzaam GWW 2030 en de coalities Groene 
netten en Blauwe netten, maar ook de ontwikkellijn Duurzaamheid binnen het COB-tunnelprogramma. Met deze 
partijen wordt contactgelegd, afgestemd en zo mogelijk samen opgetrokken. 

Inventarisatie van duurzaamheidsmaatregelen volgt pas nadat de categorieën en bijbehorend kader zijn 
opgeleverd; dat staat op de planning voor 2023

Onderdeel van aanpak Duurzaam GWW 2030. (Bron: duurzaamgww.nl)

De verschillende fasen van de gehele levensduur van een project conform de ‘Bepalingsmethode’. 
(Bron: Nationale Milieudatabase)



DIGITAAL ECOSYSTEEM
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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 Er is een actieve en enthousiaste groep deelnemers vanuit diverse stakeholders. Bijzonder 
en goed om te zien hoe betrokken zij zijn. Er is veel bereidheid om mee te werken.

Catalogus en kennisbank voor het delen van resultaten en hulpmiddelen zijn nog in 
wording. Hiervoor zal door het COB een webomgeving worden ingericht in samenhang 
met het Stimuleringsmodel voor samenwerking. De metadata-template uit de SidO-
usecase is nog niet herijkt; besloten is om eerst de geleerde lessen uit de SidO-hubs 
(lokale afstemmingsinitiatieven waarbij de FAIR-aanpak wordt geïmplementeerd) af te 
wachten en kaderstellende afspraken te maken in stuurgroepverband.

 Nee

O705
Samen digitaal

www.cob.nl/samendigitaal

https://www.cob.nl/samendigitaal


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Concretiseren scope en focus, met aandacht voor randvoorwaarden, behoeften en mogelijkheden voor 
gegevensuitwisseling. Hierbij is ervoor gekozen om de aandacht te leggen op strategische planningsdata 
(ter beantwoording van de vraag: wie gaat wat wanneer waar doen) en behoeften op gebied van 
gegevensuitwisseling van assetdata op een ‘roadmap’ te positioneren.

3, 6

Community uitbreiden en samenwerkingsinitiatieven benaderen/betrekken via workshops en 
netwerkbijeenkomsten zoals de Citydeal Openbare Ruimte en Gemeentelijk platform kabels en leidingen. 
Inmiddels zijn in Rotterdam en Den Haag stappen gezet om Samen digitaal te implementeren. Daarnaast 
zijn er een aantal partnerprojecten in wording en wachten een aantal samenwerkingsinitiatieven de eerste 
resultaten van Samen digitaal af en beslissen daarna om mee te doen.

1, 3, 4

Community vormgeven en governance (besturingsmodel), doelstelling en technische vraagstukken 
uitwerken in verdiepingssessies. Stakeholders aanhaken en afspraken maken over taak- en rolverdeling. 
Stuur- en klankbordgroepen formeren.

3, 4

Structuur uitwerken voor Samen digitaal-community-omgeving (bedoeld voor statusoverzicht, 
veelgestelde vragen, ervaringsverhalen, links naar tooling, etc) en samenhang met Stimuleringsmodel 
voor samenwerken in beeld brengen.

5

Projectplan voor vervolgfase (operationele fase) uitgewerkt en draagvlak verworven bij ministeries 
(IenW, BZK), bestuurlijke koepelorganisaties (VNG, GPKL) en samenwerkingsstructuren (Stichting Mijn 
Aansluiting, CDOR, Grenzeloos Datalandschap, CROW). Laatstgenoemde levert een inhoudelijke  bijdrage 
aan de totstandkoming van de community en de operationalisering van de hubs.

4, 6

OPMERKINGEN

Impressie van de bijeenkomsten. (Foto's: COB)
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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! De beloofde deliverables zijn klaar op 31 december 2022, en er komt meer, zie 
opmerkingen

 Bijna

 Nee

KA4-03
Stimuleringsmodel voor 
samenwerking

www.cob.nl/integralesamenwerking

https://www.cob.nl/integralesamenwerking


ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Adviezen geformuleerd en producten verzameld die kunnen worden ingezet om te groeien in 
de samenwerking / afstemmingsvorm. De adviezen en producten worden op maat (passend bij 
volwassenheidsniveau en fase) verstrekt voor doorontwikkeling.

1, 3 en 4 

Middels praktijktoetsing: validatie van het model en uitvoeren noodzakelijke aanpassingen en adviezen 
voor doorontwikkeling van het model.

Alle deliverables

Samenstellen rapportage. 3

OPMERKINGEN
Om bewustwording te creëren, is een serious game gedoneerd vanuit een samenwerking met het GPKL, Vewin en 
Netbeheer Nederland. Dit spel is omgebouwd tot het Samenwerkingsspel, dat niet alleen bewustwording bij de 
spelers, maar tevens  inzichten bij de makers heeft gebracht.

Hoewel de ontwikkelde middelen (Samenwerkwijzer, adviezen, producentbibliotheek) inhoudelijk klaar en 
toepasbaar zijn, kan de vorm nog beter: een digitale omgeving (website) is bij uitstek een goed middel om de 
middelen toegankelijk te maken voor breed publiek. Deze omgeving wordt momenteel opgezet en zal op de 
Kennisarenadag op 14 februari 2023 gelanceerd worden.
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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: n.v.t.

DELIVERABLES

Nr. Omschrijving Verwachte opleverdatum

1 Adviesmemo m.b.t. vervolgstappen Gereed

2 Overzicht van ruimtelijke inpassingscriteria Geannuleerd (zie opmerkingen)

OP SCHEMA?

 Ja!

 Bijna

 Nee Het uitstel van een overzicht van ruimtelijke inpassingscriteria is afstel geworden.

O709
Ontwerpen met algoritmen

www.cob.nl/algoritmen

ACTIVITEITEN AFGELOPEN HALFJAAR

Omschrijving Draagt bij aan 
deliverable ...

Door de koplopergemeenten is toegezegd dit onderwerp binnen de CDOR in te 
brengen. Geen terugkoppeling gekregen.

2

OPMERKINGEN
Over dit onderwerp zijn eerder twee rapporten opgeleverd; een brede inventarisatie en 
advies voor vervolgstappen. Het COB investeert niet verder in dit onderwerp, omdat een 
enquête op het COB-congres heeft uitgewezen dat er weinig draagvlak/interesse voor is. De 
energie zetten we op andere onderwerpen. Ontwerpen met algoritmen wordt wel binnen 
twee gemeenten en de CDOR verder gebracht. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente 
Amsterdam voor het testen van algoritmen in proeftuinen, zij gaan daar als gemeente mee 
verder en de gemeente Rotterdam gaat op eigen wijze verder met dit onderwerp.

https://www.cob.nl/algoritmen
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