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INleIdINg

InleIdIng

GeaChte leZer, 
Op 17 april 2012 kwamen zo’n vijftig kopstukken uit het COB-
netwerk samen in het Bouwhuis te Zoetermeer. We discussieerden 
met hen over de mogelijke bijdrage van ondergronds ruimte- 
gebruik aan de langetermijnvraagstukken voor Nederland: wat zijn  
belangrijke thema’s en welke rol kan het COB daarbij spelen? De 
ideeën hebben we besproken met het Bestuur, de raad van advies, 
het ambassadeursplatform en een aantal participanten. Ook hebben 
we nog eens goed naar onze eigen drijfveren gekeken. De zelfreflec-
tie en de visies van het netwerk hebben we gecombineerd tot de 
strategie die u vindt in dit document.

In dit cahier willen we laten zien hoe wij onze bijdrage gaan  
leveren aan de ontwikkeling van ondergronds bouwen en on-
dergronds ruimtegebruik. We vertellen u welke onderzoeks- 
richtingen en activiteiten wij zinvol achten en hoe we die - samen 
met u! - willen aanpakken. Natuurlijk is onze strategie niet in  
beton gegoten; wij zijn immers gericht op uw belangen en de realiteit 
zal ons ongetwijfeld bijsturen. Zo kijken we uit naar de bouwcam-
pus, maar weten we nog niet wat die gaat brengen, en zijn we voor 
projecten afhankelijk van financiering door de markt. Bovendien 
kunnen politiek, markt en samenleving onderwerpen tot prioriteit 
maken die nu niet eens bekend zijn.

We starten dit cahier met onze kernpunten. een introductie is  
misschien niet het goede woord, want de meesten van u zijn bekend 
met het COB, maar het is logisch onze kernpunten nog eens neer 
te zetten voordat we onze plannen presenteren. We vertellen u ook 
met welke ontwikkelingen in de samenleving en het netwerk we  
rekening houden. Daarna volgen de concrete plannen in onze  
nieuwe kennisagenda. We hopen dat u hier net zo enthousiast over 
wordt als wijzelf.

Ik wens u veel leesplezier!

Merten hinsenveld
Directeur van het COB



Ondergronds bouwen schept 

ruimte voor dingen die onze 

bovengrondse leefomgeving 

nog prettiger maken.



7

KerN

Kern

Over het COB 

Een strategie, nieuwe plannen, een kennisagenda; daar 
gaat een vraag aan vooraf. Waarom? Waarom willen we 
een plan, wat willen we bereiken, waar doen we het voor?  

Waarom
Ondergronds bouwen kan waarde creëren, zowel ondergronds als 
bovengronds. De kosten van ondergronds bouwen zijn soms hoog, 
maar op het gebied van duurzaamheid, ruimte en kwaliteit van de 
leefomgeving is de winst groot. Ondergronds ruimtegebruik kan 
dus een essentiële bijdrage leveren aan een mooi, leefbaar en duur-
zaam Nederland.

Zorgvuldigheid is echter geboden, want de ondergrondse ruimte 
wordt steeds schaarser en functies kunnen elkaar tegenwerken of 
zelfs uitsluiten. Bovendien is er nog veel te leren, omdat we in steeds 
complexere en risicovollere situaties willen bouwen, in een samen-
leving waar schade aan de omgeving niet acceptabel is. Dat vereist 
een goede kennisbasis, verantwoorde keuzes, vakmanschap en regie.

het COB zoekt antwoorden op vraagstukken die leven in de  
complexe wereld van ondergronds bouwen en ondergronds 
ruimtegebruik. Niet dat we vinden dat er in Nederland overal  
ondergronds gebouwd moet worden, maar omdat we het vak en 
het vakmanschap in de volle breedte verder willen ontwikkelen.  
alleen hiermee kan ondergronds ruimtegebruik zijn potentie voor de  
Nederlandse maatschappij waarmaken.

HoE
Ondergronds bouwen is complex; er zijn veel factoren in het spel 
en er zijn veel partijen bij betrokken. Om een zinvolle bijdrage te 
kunnen leveren, is samenwerking onmisbaar. het COB is daar-
om opgezet als netwerkorganisatie. een kleine kern (het bureau) 
met daaromheen bijna vijftig participanten die betrokken zijn bij  
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ondergronds ruimtegebruik. De participanten betalen een geldelijke  
bedrage en/of investeren in manuren.

het COB ziet gezamenlijke kennisontwikkeling als een belangrijk 
middel om de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik te ver-
sterken. We regisseren het proces vanuit de inhoud. Wij benaderen 
onze participanten niet als onderlinge concurrenten, maar als par- 
tijen die samen, pre-concurrentieel, werken aan oplossingen die 
voor hen allemaal van waarde zijn.

een georganiseerd netwerk zien we als een belangrijke rand- 
voorwaarde voor goede samenwerking. De deelnemers van de  
COB-platforms komen daarom geregeld bijeen om kennis te delen 
en samen stappen te zetten. het resultaat is niet altijd concreet, maar 
daarom niet minder waardevol. het gezamenlijk bespreken van 
ontwikkelingen, het verkennen van de oplossingsruimte en elkaar 
leren begrijpen, vormen belangrijke ingrediënten voor samen-
werking, ook buiten het COB.

Wat
het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en  
gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. hiervoor organiseren 
we kennisdeling binnen platforms en initiëren en begeleiden we  
projecten die bijdragen aan het oplossen van ondergrondse  
vraagstukken die door het netwerk (en/of door onszelf) zijn  
geconstateerd. 

We pakken vraagstukken op die een gemeenschappelijk en/of 
maatschappelijk belang dienen. Dit begint met een zorgvuldige  
kennisarticulatie: wat leeft er in het netwerk of de Nederlandse 
samenleving en welke vraag pakken we nu precies op? vervolgens 
zorgen we door samenwerking met participanten voor een gedragen 
oplossing, waarin de kennis van het netwerk is meegenomen.

In de platforms en projecten komen zowel technische als niet- 
technische onderwerpen aan bod. 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. het meedoen aan dit proces is een van de krachtigste 
vormen van kennisontwikkeling en  verankering.
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het COB ondersteunt de behoeftes van de participanten op vele 
manieren. elke participant wordt uitgenodigd om vraagstukken in 
te brengen, ervaringen te delen in onze publicaties of deel te nemen 
aan onze conferenties. De resultaten van COB-onderzoek worden 
actief gedeeld in het netwerk, via publicaties, presentaties, ons blad 
de Onderbouwing en via de kennisbank.

WiE
het COB werkt met en voor alle partijen die een rol spelen in de 
ontwikkeling van het ondergronds bouwen, zoals grote opdracht-
gevers, overheden, ingenieursbureaus, bouwers, onderzoeksin-
stellingen en toeleveranciers. Bijna vijftig van deze partijen zijn als 
founding member, participant of platformlid aan ons verbonden. 
Wij geloven niet in het beperken van de toegang tot kennis. voor 
ons geldt dus dat de ontwikkelde kennis toegankelijk is voor  
iedereen die er belangstelling voor heeft.

Wat maakt HEt CoB uniEk?
• Ontmoetingsplek. het COB is de plek waar mensen en  

partijen die elkaar normaliter niet of moeilijk vinden, in 
een veilige omgeving kennis en ervaring delen en samen  
vraagstukken oppakken.

• Meervoudig kijken. Opdrachtgevers en opdrachtnemers 
worden zo veel mogelijk geholpen in de articulatie van hun  
vraagstukken. het actief samenbrengen van partijen leidt tot 
oplossingen die vanuit meerdere perspectieven zijn bekeken.

• vasthoudende aandacht. Ondergronds bouwen is een complexe 
materie, omgeven met veel gevoeligheden en onzekerheden. 
het COB neemt voldoende tijd om problemen die langdurige 
aandacht vragen vanuit een breed perspectief op de agenda te 
houden.

• Inhoud is leidend. het gaat bij het COB om echte inhoud en  
diepgang door echt inhoudelijke mensen. Zowel het netwerk 
als het COB-bureau weet waarover men praat. We zijn geen  
organisatie van procesmanagers wiens enige rol het is  
commissies te begeleiden.
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• Familiegevoel. het COB kent de participanten inhoudelijk 
en persoonlijk. We volgen de bijzondere verrichtingen van 
alle partijen en geven hen de ruimte om deze te delen met het 
netwerk. het COB haalt bij projecten heel nadrukkelijk de 
markt naar binnen.

• halen en brengen. Door uit te gaan van een actieve groep  
participanten ontstaat er een persoonlijke toewijding om bij te 
dragen aan de oplossing van een probleem. er ontstaat daarbij 
niet alleen synergie op de inhoud, maar men krijgt ook meer 
terug dan men investeert.

• Onafhankelijkheid. het COB is geregeld de plek waar gevoelige 
onderwerpen worden ondergebracht. Wij hechten eraan deze 
onafhankelijkheid te bewaren en voeren geen opdrachten uit 
die strijdig zijn met onze onafhankelijkheid.

• toegevoegde waarde centraal. als een project ook bij één van onze  
participanten kan worden weggelegd en de kracht van het 
netwerk niet nodig is, dan zal het COB dit project niet  
oppakken.



De bodem is spannend, 

vol verborgen schatten.  

Ondergronds bouwen verrijkt 

onze belevingswereld.



Spullen die bovengronds in de weg 

staan, kunnen (tijdelijk) ondergronds 

opgeslagen worden. Auto’s en fietsen 

bijvoorbeeld, en ook ons afval.



leefkwaliteit techniek 

Praktijk Beheer en onderhoud 

leerervaringen Beleving Beleid 

Samenleving digitalisering 

Binnenstedelijke opgaven

renovatie Integraal 

veiligheid  Kabels en leidingen 

Communicatie efficiënt 

Versnipperde kennis Project



Ondanks hevige regen geen 

plassen op straat: dat is te 

danken aan ondergrondse 

afvoer- en opslagsystemen.
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Context

oNTWIKKelINgeN oM 
reKeNING Mee Te houdeN

Het CoB is niet alleen op de wereld. integendeel, onze  
activiteiten zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen in 
de omgeving. Hoe ziet deze omgeving eruit? Welke trends 
zijn er en wat betekenen die voor het CoB?

tHEma’s in dE maatsCHappij
het cahier van 2012, Rode draden voor de toekomst, gaat uitgebreid 
in op de langetermijnvraagstukken voor Nederland en de mogelijke 
rol van ondergronds bouwen daarin. De visies van de ambassadeurs 
van het COB vormden de basis; het netwerk heeft hierop gereageerd 
tijdens het Diner van de Ondergrond. De coördinatoren hebben ver-
volgens bepaald welke trends het meest relevant zijn voor het COB.

De stad als werkterrein
De trek naar de stad zet door, waardoor de ruimtedruk toeneemt 
en ondergronds ruimtegebruik belangrijker wordt. voor binnen- 
stedelijke oplossingen liggen de uitdagingen op technisch vlak 
 (diepe parkeergarages in de binnenstad, horizontale boringen voor 
kabels en leidingen), op logistiek vlak (hoe blijft de binnenstad 
open tijdens de bouw?), op het vlak van hinder en communicatie 
daarover, en op het organisatorische vlak. Gemeentes die binnen- 
stedelijke oplossingen nastreven, hebben behoefte aan integrale 
kennis over de mogelijkheden. er is echter te weinig informatie  
beschikbaar over de kosten en mogelijkheden van alternatieve  
oplossingen. Bovendien is kennis sterk versnipperd; zowel  
provincies als kleine en grote gemeenten zoeken naar middelen en 
methoden om gezamenlijk kennis te ontwikkelen en te borgen.

Wat betekent dit voor het COB?
Slechts enkele gemeenten zijn in staat om zelf een kennisinfra-
structuur op te zetten. het COB beschikt al over een netwerk en is 
gespecialiseerd in het leggen van verbanden en het bundelen van 



16

cahier werk in uitvoering

krachten. voor gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisborging 
zijn we daarom een logische partner voor gemeenten en provincies.

En dus…

 … biedt het COB met de COB-platforms gemeenten een plek om 
ervaringen uit te wisselen en in contact te komen met markt-
partijen. We benaderen gemeenten actief om zich (collectief) 
aan te sluiten;

 … brengt het COB de kennisbank en de CBO-academy bij  
gemeenten onder de aandacht; 

 … zal het COB verkennen welke behoeften provincies hebben ten 
aanzien van een kennisnetwerk;

 … is er in de kennisagenda (zie elders in dit cahier) aandacht voor 
de stedelijke problematiek.

Kwaliteit en waarde
Bij het (her)inrichten van een gebied wordt er steeds meer gekeken 
naar de integrale kwaliteit van de oplossing. Dat biedt kansen voor 
ondergronds bouwen, want ondergrondse constructies hebben 
vaak juist bovengronds veel positieve effecten. het meenemen van  
leefkwaliteit als resultaat van ondergronds ruimtegebruik vereist 
echter nog een ontwikkeling in methoden om de kwaliteit van de 
leefomgeving expliciet te maken. er is hierbij behoefte aan prak-
tische, gevalideerde en breed gedragen data over gecreëerde waarde.

Tegelijkertijd leiden verminderde budgetten tot de opkomst van 
technieken zoals value management om meer waarde met minder 
geld te creëren. Opdrachtgevers proberen kosten te besparen door 
eisen of elementen te schrappen die niet bijdragen aan de functie. 
Ondergronds bouwen is door de relatief hoge kosten een kansrijk 
besparingsgebied, maar inzicht in de mogelijkheden om efficiënter 
en goedkoper te bouwen en beheren, zijn nog onvoldoende ontwik-
keld. Daar komt bij dat de extra kosten van ondergronds bouwen 
vaak wel worden meegenomen, maar de extra (bovengrondse) 
maatschappelijke opbrengsten niet.

Wat betekent dit voor het COB?
het COB kan bijdragen aan de ontwikkeling van methoden om 
leefkwaliteit expliciet te maken door de impact van ondergronds 
ruimtegebruik in kaart te brengen. Ook partijen bewustmaken van 
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de opbrengsten van ondergronds bouwen is een belangrijke opgave 
voor het COB. het kan daarnaast nuttig zijn om de methodiek van 
value management in te zetten voor de specifieke aspecten van de 
ondergrond.

En dus…

 … geeft het COB een vervolg aan het afwegingskader ondergronds 
vs. bovengronds bouwen (zie de kennisagenda);

 … wordt er binnen het platform Ordening en ondergrond ruimte 
gemaakt voor een initiatief op het gebied van value management 
voor de ondergrond;

 … wil het COB inventariseren wat grote ondergrondse projecten 
in Nederland na een aantal jaar aan waarde hebben opgeleverd.

Bewust omgaan met kabels en leidingen
Bij alle bouw- en infrastructuurprojecten krijgen de initiatief- 
nemers te maken met het aan- of verleggen van kabel- en leiding-
infrastructuur. In de praktijk verloopt dit werk vaak moeizaam, 
ondanks allerhande regelingen en overlegstructuren. De betrok-
ken partijen zijn zich veelal niet bewust van de complexiteit van  
kabel- en leidingwerk, een goede visie ontbreekt en integratie in het  
project vindt te laat plaats. vooral bij binnenstedelijke projecten, 
waar de ondergrondse ruimte drukbezet is, zorgt het kabel- en  
leidingwerk voor discussies, vertragingen en extra kosten.

Wat betekent dit voor het COB?
De kabels-en-leidingenproblematiek is belangrijk voor het COB, 
omdat het speelt bij vrijwel alle participanten. het is daarom logisch 
dat we ons gaan inzetten voor meer bewustwording en betrokken-
heid. Kennisontwikkeling op praktisch en beleidsmatig vlak blijft 
ook van belang, omdat ook dit bijdraagt aan een soepeler verloop 
van kabel- en leidingwerk.
 
En dus…

 … neemt het COB-platform Kabels en leidingen initiatieven om  
bewustwording van en betrokkenheid bij kabel- en leidingwerk 
te vergroten; 

 … blijft het COB praktische en beleidsmatige vraagstukken op het 
gebied van kabels en leidingen oppakken.
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Beheer en onderhoud
Onderwerpen als lifecycleverlenging, beheer en onderhoud staan 
volop in de belangstelling. er zijn veel ondergrondse constructies 
die op korte termijn gerenoveerd moeten worden, wat de nodige 
uitdagingen met zich meebrengt. Daarnaast is er de trend om in 
nieuwe projecten de kosten van beheer en onderhoud nadrukke- 
lijker mee te nemen. hierbij komen vraagstukken naar voren 
omtrent nieuwe verdienmodellen en duurzaamheid.

Wat betekent dit voor het COB?
De vragen op het gebied van lifecycleverlenging, beheer en  
onderhoud van ondergrondse constructies zullen toenemen in het 
COB-netwerk. het COB moet participanten de mogelijkheid bieden 
deze vraagstukken met elkaar te bespreken en aan te pakken. 

En dus…

 … pakt het COB beheer en onderhoud op binnen een nieuw  
platform (zie kennisagenda). hierbij zal vooral aansluiting 
worden gezocht bij praktijkprojecten (leren van ervaringen);

 … komen beheer en onderhoud aan bod in het nieuwe handboek 
Integraal tunnelontwerp.

Gedrag en beleving
de menselijke beleving bij ondergronds ruimtegebruik krijgt steeds 
meer aandacht. Waar voorheen vooral functioneel werd gedacht, 
is men momenteel sterk op vormgeving gericht. Bij veiligheid is 
eveneens een verschuiving zichtbaar. veiligheidsbeleving en zelf-
redzaamheid zijn belangrijk voor de acceptatie van ondergrondse 
constructies en de rol van menselijk gedrag bij calamiteiten wordt 
steeds meer onderkend. risicoanalysemethoden geven informatie 
om de faalkosten door menselijke fouten te verkleinen.

Wat betekent dit voor het COB?
het COB zal zich gaan oriënteren op de menselijke aspecten van  
ondergronds bouwen. hiervoor is wellicht samenwerking nodig 
met nieuwe – ook niet-technische – partijen.

En dus…

 … is in 2012 het Platform veiligheid van start gegaan met een 
nieuwe groep deelnemers. het COB zal het platform de  
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komende jaren actief ondersteunen en uitbreiden;

 … start het COB vanuit het Platform veiligheid nieuwe  
initiatieven over onderwerpen als training, voorlichting en 
menselijk gedrag bij calamiteiten (zie de kennisagenda);

 … krijgen vormgeving van ondergrondse ruimten en veiligheids-
beleving een plaats in het handboek Integraal tunnelontwerp.

ICT en elektrotechniek
In de gehele bouwsector is de computertechniek in opkomst. Met 
het Bouw InformatieModel (BIM) worden bijvoorbeeld gegevens 
voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces digitaal en integraal 
opgeslagen, zodat alle betrokken partijen over dezelfde en up-to-
date informatie beschikken. voor ondergrondse constructies is BIM 
nog niet zo gebruikelijk als voor bovengrondse. ICt is wel een zeer 
belangrijke component bij het beheer en onderhoud van tunnels. 
Dit gaat van ‘standaard’ tunneltechnische installaties tot slimme 
sensoren die onregelmatigheden detecteren.

Wat betekent dit voor het COB?
Met name op het gebied van tunnelveiligheid spelen elektro-
techniek en ICt een cruciale rol. Deze onderwerpen vallen niet  
binnen de primaire expertise van het COB. Samenwerking met  
andere partijen en gerichte uitbreiding van het netwerk zijn op dit 
punt daarom extra belangrijk.

En dus...

 … benadert het COB actief spelers uit de It-, elektro-, en instal-
latiewereld om deel te nemen aan platforms en projecten. het 
Platform veiligheid heeft al deelnemers uit deze sectoren;

 … zoekt het COB naar partijen die hun ICt-kennis willen delen 
met het netwerk;

 … wil het COB inventariseren welke mogelijkheden BIM biedt 
voor ondergrondse constructies en het in beeld brengen van 
(bovengronds) gecreëerde waarde.



Genieten van een douche: 

mede mogelijk gemaakt 

door ondergrondse 

waterleidingen.
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VErandEringEn in HEt CoB-nEtWErk
ongeveer vijftig organisaties zijn als founding member of  
participant verbonden aan het COB. Omdat hun vragen leidend  
zijn bij het COB, is het goed om stil te staan bij een aantal  
ontwikkelingen binnen dit netwerk.

‘De markt, tenzij’
Opdrachtgevers hanteren voor veel projecten het principe ‘de 
markt, tenzij’. Dit houdt in dat de opdrachtgever voorschrijft hoe 
alles moet werken, maar het ontwerp en/of het bedenken van de 
oplossing overlaat aan de markt. De ontwikkelingen zijn nog volop 
gaande, want met het inslaan van deze weg is er veel veranderd in 
het netwerk, met goede en minder goede gevolgen.

De inhoudelijke kennis bij opdrachtgevers neemt af; er is minder 
specialistische kennis nodig en tijdens een project zal vooral de  
opdrachtnemer kennis opdoen. het lagere kennisniveau bij  
opdrachtgevers kan leiden tot minder scherpe opdrachten die  
minder scherpe antwoorden opleveren. Daarnaast is het voor  
opdrachtgevers zonder specialistische kennis lastiger om slimme 
oplossingen van bouwers op waarde te schatten.
De behoefte aan controlemechanismen neemt toe. een opdracht-
gever wil de garantie dat het project goed wordt uitgevoerd zonder 
dat hij het bestek maakt en de uitvoering aanstuurt. richtlijnen, 
procedures en certificaten vervullen een behoefte, maar tegelijk  
roept men om vereenvoudiging en minder papier. er worden  
oplossingen gezocht in systematieken als systems engineering, maar 
tot welk niveau is dat nodig en effectief?

een opdrachtnemer die niet kan terugvallen op een ‘geleerde’  
opdrachtgever zal haar eigen leerervaring moeten opdoen. een  
commerciële partij zal daarbij de opgedane kennis graag voor  
zichzelf houden om haar concurrentiepositie veilig te stellen.  
Kennis raakt hierdoor gefragmenteerd. het gevolg is dat partijen 
het risico lopen het wiel opnieuw uit te vinden of een voor anderen 
bekende fout te maken. Dit vergroot de kans op faalkosten.
tegelijkertijd zijn brede aannemer-ingenieurcombinaties in  
opkomst. Waar ingenieurs voorheen als ontwerper een opdracht 
kregen, worden ze nu als onderdeel/onderaannemer van de  
aannemers ingezet. Bij de grote aannemers is daarmee het  
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ontwerpvak centraler komen te staan. er is een tendens om  
schotten af te breken door in een vroeg stadium integraal te werken 
om zo kosten te besparen en aan kwaliteit te winnen. Dit leidt ertoe 
dat aannemers meer samenwerken met andere (wellicht onbekende) 
vakgebieden.
aannemers/bouwers zijn zelf kennisinstellingen geworden. het 
aantal innovaties neemt toe, maar door de commerciële waarde 
worden ze niet direct aan het netwerk ter beschikking gesteld. Om 
vooruit te komen binnen het ondergronds bouwen, is het belangrijk 
dat nieuwe kennis, nadat de commerciële waarde is geëxploiteerd, 
breed in het netwerk landt. 

al met al is merkbaar dat de behoefte aan kennisdeling en  
-opslag toeneemt, maar dat de toegang en regie nog onvoldoende is  
geregeld. Kennis moet gevalideerd, gevonden en gebruikt worden, 
dan kan het bijdragen aan een vermindering van faalkosten en het 
sneller oppakken van innovaties.

Wat betekent dit voor het COB?
als onafhankelijke organisatie, verbonden aan zowel opdracht-
gevers als opdrachtnemers, is het COB bij uitstek geschikt om  
partijen te ondersteunen bij het verzamelen en delen van  
kennis. We kunnen samenwerking tussen bekende en onbekende  
partijen organiseren en het netwerk zo uitbreiden dat de verschillende  
organisaties elkaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten.

En dus…

 … zet het COB actief in op de COB-platforms; dit zijn dé  
plekken waar partijen elkaar in een veilige omgeving en op een 
laagdrempelige manier vanuit de inhoud kunnen ontmoeten;

 … zal het COB samen met het netwerk richtlijnen en procedures 
ontwikkelen, bundelen en ontsluiten om op een efficiënte en 
acceptabele manier in de behoefte aan controlemechanismen te 
voorzien. De richtlijnen en procedures dragen ook bij aan het 
systematisch en navolgbaar aanpakken van projecten;

 … wil het COB kleine consortia van bedrijven stimuleren om 
specifieke problemen met elkaar op te lossen en het proces met 
een klein bedrag te initiëren;

 … blijft er onverminderd aandacht voor de ontwikkeling en  
uitbreiding van de kennisbank;
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 … maakt het COB ‘zaaigeld’ vrij om startups van kennisprojecten 
voor het netwerk te financieren.

Crisis
De bouwsector maakt een zware tijd door. Overheidsbudgetten 
krimpen en de markt voor grote projecten wordt kleiner. Bedrijven 
reageren daarop en snoeien (tijdelijk) in strategische kennisontwik-
keling. Daarnaast wordt er gewerkt met inhuurkrachten (flexibele 
werknemers), waardoor opgedane kennis niet altijd goed bewaard 
blijft. Projectleiders noemen ‘het hollen van project naar project’ als 
probleem voor reflectie op ervaringen. Oudere werknemers verlaten 
de markt met een schat aan kennis en ervaring.

op de buitenlandse markt zijn er tegelijkertijd veel interessante 
projecten te halen voor het Nederlandse bedrijfsleven. volgens een 
aantal bedrijven is de markt in Nederland zelfs niet meer interes-
sant. vaak bundelen partijen per project hun krachten, maar van  
verregaande samenwerking om Nederlandse kennis en ervaring in 
het buitenland te vermarkten, is nog weinig sprake.

Wat betekent dit voor het COB?
De bereidheid tot deelname aan projecten van het COB vermindert 
als marktpartijen minder inzetten op strategische innovatie. het ligt 
voor de hand om ook bij het COB te kiezen voor kortetermijnonder-
zoek, maar we willen niet dat dit ten koste gaat van de kwaliteit (‘de 
helft van de prijs, maar een kwart van de kwaliteit’). het is aan ons 
om ervoor te zorgen dat het kwaliteitsniveau op peil blijft.

hoewel het COB zich realiseert dat het betreden van buitenlandse  
markten vooral een zaak is van de individuele bedrijven, kan 
het COB deze partijen wel ondersteunen. We kunnen krachten- 
bundeling faciliteren en bijdragen aan het imago van Nederland als 
land dat goed is in ondergronds bouwen. Promotie van ondergronds 
bouwen op landelijk niveau levert waarde op die een individuele 
ondernemer nooit voor zichzelf kan claimen. het COB kan dit als 
onafhankelijke centrum wel doen.

En dus…

 … zorgt het COB voor deskundige begeleiding door coördinatoren 
om het kwaliteitsniveau van projecten op peil te houden. Grote 
projecten worden zo nodig voorzien van klankbord- en/of  
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adviesgroepen vanuit het netwerk;

 … blijft het COB actief kennis verzamelen en ontsluiten via de 
kennisbank om leerervaringen vast te houden; 

 … werkt het COB samen met grote projecten als de Noord/Zuidlijn  
om praktijkkennis te borgen voor de Bv Nederland;

 … toont het COB in het blad de Onderbouwing en op de website  
de vele mooie ondergrondse bouwprojecten in Nederland.  
Participanten kunnen de publicaties gebruiken voor promotie 
in het buitenland;

 … gaat het COB meer aandacht besteden aan projectleren. De  
platforms en de kennisbank zijn hiervoor goede middelen.

trEnds in kEnnisontWikkEling
het COB richt zich weliswaar als enige kenniscentrum specifiek op 
ondergronds bouwen, maar ook andere instanties dragen bij aan 
de kennisontwikkeling op dit vakgebied. het is belangrijk om hun  
activiteiten goed te volgen, zodat COB-onderzoek daarop kan 
aansluiten. We werken waar mogelijk graag samen met andere  
kenniscentra.

Kleine kennisorganisaties
vanuit enkele grote partijen is de behoefte geuit om de verschei-
denheid aan kennisinstellingen beter inzichtelijk te maken en waar  
mogelijk de krachten te bundelen. het opzetten van een bouwcam-
pus is hier een voorbeeld van. Daarnaast verlangt de markt steeds 
meer een benadering vanuit meerdere perspectieven, waardoor  
kennisorganisaties vaker met elkaar te maken krijgen. 

Wat betekent dit voor het COB?
voor het COB is samenwerking altijd al belangrijk geweest, daarom 
denken we mee bij het realiseren van de bouwcampus. Deelname 
is bovendien in het belang van COB-participanten. er zijn ech-
ter ook risico’s. het is goed mogelijk dat bedrijven een dergelijke  
beweging als bezuinigingsmogelijkheid aangrijpen en een deel 
van de middelen intrekken. Daarnaast ontleent ons netwerk zijn 
identiteit aan de nadruk op een specifiek onderwerp (ondergronds 
bouwen en ruimtegebruik) en dit roept een familiegevoel op. het is 
van belang om deze kracht ook in de bouwcampus goed te bewaren.
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En dus…

 … intensiveert het COB de samenwerking met directe collega- 
instituten om zo toe te werken naar de bouwcampus;

 … intensiveert het COB ook de samenwerking met partijen die 
mogelijk niet tot de bouwcampus zullen toetreden. voor-
beelden van strategische partners zijn IFv (tunnelveiligheid; 
integrale richtlijnen), CrOW (kleine infrastructuur; econo-
mische aspecten), KIvI NIrIa ttOW (techniek) en KING (pro-
jectleren, omgevingsmanagement);

 … zal het COB de identiteit van de eigen organisatie verder ver- 
sterken door goed af te wegen wat tot de kerntaak behoort en 
wat door partners kan worden gedaan.

Onderzoeksinstellingen
Voor ondergronds bouwen zijn de onderzoeksinstellingen  
Deltares, tNO en de technische universiteiten het meest  
relevant. Zij koppelen hun werk steeds sterker aan maatschappelijke  
vraagstukken en treden vaker op als commerciële partij. het directe 
nut van onderzoek wordt belangrijker, wat mogelijk tot gevolg heeft 
dat de onderzoeksinstellingen zich minder richten op innovatie en 
meer op toepassingen.

Wat betekent dit voor het COB?
als onderzoeksinstellingen zich presenteren als commerciële  
partijen, participeren zij niet automatisch in het COB. De instel-
lingen denken soms dat alleen zij kennis brengen en vergeten 
dat de praktijk vele malen rijker is. We kunnen daarom veel voor 
elkaar betekenen: waar de onderzoeksinstellingen beschikken over  
onderzoeksgelden, beschikt het COB over een goed werkend 
netwerk met marktpartijen die op zoek zijn naar onderzoeks- 
resultaten die ze kunnen toepassen. Mogelijk biedt de ontwikkeling 
van de bouwcampus kans op meer aansluiting. Daarnaast kan het 
COB een lans breken voor nieuwe, gezamenlijke langetermijnop-
gaven met ruimte voor pure wetenschap. 

En dus…

 … heeft het COB in kaart gebracht in hoeverre COB-projecten 
aansluiten bij de kennisagenda’s en roadmaps van grote onder-
zoeksinstellingen. hiermee wil het COB aanknopingspunten 
bieden voor concrete samenwerking;
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 … krijgt ook wetenschappelijk onderzoek in relatie tot de praktijk 
nog steeds de ruimte bij het COB. vragen uit het netwerk zijn 
leidend. er geldt voor projecten in principe geen tijdslimiet, 
waardoor ook langetermijnonderzoek uitgevoerd kan worden;

 … zoekt het COB actiever de samenwerking met de Universiteit 
twente en tU eindhoven. via ambassadeur Jacqueline Cramer 
is het COB al verbonden met het Sustainability Institute van de 
Universiteit van Utrecht;

 … verkent het COB de mogelijkheden om ondergrondse onder-
werpen in te brengen in europese en NWO-onderzoeks- 
programma’s om subsidiestromen richting participanten  
mogelijk te maken.

Kennisagenda’s van overheden
het kennisbeleid van Nederlandse overheden is sterk versnipperd. 
elke afdeling heeft eigen plannen en stemt deze niet altijd (geheel) af 
met anderen. Binnen de G23 is de samenwerking tussen gemeent-
en op gang gebracht, maar daar zijn – naast versnippering – enorme  
bezuinigingen en een gebrek aan expertise een probleem.

Martpartijen zien de overheid als onbetrouwbare partner die vaak 
iets wil op kennisgebied, maar vervolgens de benodigde middelen 
niet ter beschikking stelt. Met het ‘de markt, tenzij’-principe is het 
te begrijpen dat overheden ook de kennisontwikkeling aan de markt 
overlaat. Daarbij worden activiteiten veelal opgestart met (bijna) 
gesloten beurs, waardoor bedrijven soms afhaken, omdat voor hen 
geen vergoeding is gereserveerd en het directe economische belang 
niet duidelijk is.

Wat betekent dit voor het COB?
Bij stedelijke ontwikkeling hebben alle gemeenten met de onder-
grond te maken. er liggen daarom kansen voor het COB om op 
te treden als verbindende en ondersteunende partij. het is voor  
effectief en efficiënt ondergronds ruimtegebruik van belang dat 
plannen op elkaar worden afgestemd en zo veel mogelijk integraal 
worden uitgevoerd. het COB kan de onderlinge samenwerking en 
samenwerking met marktpartijen organiseren.

En dus…

 … wil het COB zich vooral richten op het ontzorgen van  
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opdrachtgevende partijen door in een vroeg stadium met een 
investering van vijftig uur per onderwerp te verkennen of 
een project haalbaar en betaalbaar is. Samenwerking wordt zo  
concreet, overzichtelijk en resultaatgericht;

 … biedt het COB zich aan om op bepaalde gebieden de kennis- 
vragen van overheden te ontsnipperen door gezamenlijk kennis- 
vragen te clusteren. Op deze manier wordt ook toegewerkt naar 
het bouwcampusconcept;

 … zal het COB grote opdrachtgevers aanbieden hun ideeën en  
kennisvragen te toetsen in het COB-netwerk. Grote opdracht-
gevers kunnen het netwerk nog beter benutten dan zij nu doen.

Opleidingen en kennisoverdracht
Door de (toenemende) complexiteit en de snelle technologische 
ontwikkelingen vereist het vak ondergronds bouwen voortdurende 
bijscholing. Kennisontwikkeling zoals dat gebeurt bij het COB  
vinden partijen in het netwerk waardevol, maar er is behoefte 
aan meer diepgang en betere vertaling naar de praktijk. een COB- 
rapport is een tekstuele weergave van de belangrijkste lessen uit een 
project; om de ontwikkelde kennis daadwerkelijk toe te passen en er 
optimaal van te profiteren, is méér nodig.

Wat betekent dit voor het COB?
Met het verbeteren en uitbreiden van de kennisbank en de website, 
is de toegankelijkheid van in COB-verband opgedane kennis sterk 
toegenomen. De kennis in de kennisbank is echter relatief statisch 
en de stap van theorie (rapport) naar praktijk is groot. het COB moet 
daarom op zoek naar aanvullende manieren om de kennis die wordt 
opgedaan over te brengen aan het gehele netwerk.

En dus…

 … start het COB met de COB-academy (zie de kennisagenda);

 … blijft het COB de leerstoel Ondergronds bouwen aan de tU 
delft ondersteunen;

 … neemt het COB de begeleiding over van de PaO-cursus veilig-
heid ondergrondse infrastructuur.



Ondergronds bouwen zorgt 

voor méér lucht in het 

algemeen en frisse lucht in 

het bijzonder.
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Wie komt van rechts? Platforms
handboek Integraal Tunnelontwerp 
Bewustwording ordening
Innovatie COB-academy 
Inpassing kabels en leidingen 
tunnelveiligheid Inspecteren

Businesscase van de ondergrond

Maatregelencatalogus technology return 
afwegingskader hoogspanning 

rekenregels sleufstabiliteit
Beheer en onderhoud Stadstunnels



Door ondergronds ruimtegebruik 

is de nieuwe boulevard van 

Schevening niet alleen veilig, 

maar ook mooi.
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aan de slag

De DOeleN BereIKeN

dit hoofdstuk beschrijft hoe het CoB wil omgaan met de 
trends in de maatschappij en de behoeften van het netwerk.  
gesprekken met participanten liggen hieraan ten grond-
slag, zodat we zeker weten dat er draagvlak is voor zowel 
de activiteiten als de resultaten daarvan.

WErkWijzE
Kennis opdoen door meedoen, dat is de leuze van het COB. Samen-
werking staat centraal. Dat betekent dat we alleen vraagstukken 
oppakken die relevant zijn voor verschillende partijen en waaraan 
verschillende partijen willen meewerken. Bijna altijd is de prak-
tijk direct of indirect de aanjager van een project en bijna altijd  
resulteert dit in commerciële waarde voor het hele netwerk. er zijn 
weinig organisaties die kennisontwikkeling zo praktisch en concreet 
aanpakken als het COB.

Platforms en projecten
het COB kent vier inhoudelijke aandachtsgebieden met elk 
een coördinator: tunnels en bouwputten, kabels en leidingen,  
ordening en ondergrond, en veiligheid en veiligheidsbeleving.  
Passend bij onze kernkwaliteiten bevat elk aandachtsgebied in ieder 
geval een (klein of groot) platform. Dat is een veilige omgeving waar 
partijen inhoudelijk over hun vakgebied discussiëren en kennis 
uitwisselen. Naast de platforms lopen er projecten om vraagstuk-
ken op te pakken en nieuwe kennis te ontwikkelen. De figuur op de  
volgende pagina laat zien hoe dit in zijn werk gaat.

Kennismanagement en communicatie
Kennismanagement en communicatie zijn cruciaal voor de  
werkwijze van het COB. De coördinatoren worden bijvoorbeeld  
geholpen met het ontwikkelen en uitbreiden van hun platforms, 
het benaderen van nieuwe stakeholders, het organiseren van  
bijeenkomsten en het doorvertalen van de resultaten naar de  



Nadat een onderwerp is vastgesteld, wordt er een startbijeenkomst 
georganiseerd. Daar inventariseren we bij welke partijen het 
vraagstuk leeft en welke invalshoeken men ziet.

Soms leidt een startbijeenkomst direct tot een concrete
probleemstelling, zodat het COB op zoek kan naar financiering voor 
een project. Andere keren wordt het onderwerp eerst verder 
uitgediept in werkgroepen die na een aantal sessies bepalen of een 
project kans van slagen heeft.

Wanneer er genoeg partijen willen investeren in een project (met uren 
en/of geld) gaat het werk van start. Er worden een of meerdere 
commissies gevormd met professionals uit het netwerk. Een COB-
coördinator controleert de voortgang van het project en stuurt bij als 
 dat nodig is

De aard van het vraagstuk bepaalt wat de projectgroep uiteindelijk 
oplevert. De ene keer is het een beknopte rapportage, de andere keer 
een complete serie handboeken of een cursus. In enkele gevallen gaat 
het alleen om de leerervaring bij projectleden. Het resultaat wordt 
echter altijd gedeeld in het netwerk.

ST
A

RT
U

P
PR

O
JE

C
T

Iedereen uit het 
netwerk kan een 
vraagstuk inbrengen. 
De coördinatoren 
verkennen of het 
onderwerp past 
binnen het COB en of 
het op bijval kan 
rekenen van andere 
partijen.

Het COB kan zelf een 
initiatief starten naar 
aanleiding van 
ontwikkelingen in 
het netwerk of de 
maatschappij.

IN
IT

IA
TI

EF De COB-platforms zijn de 
belangrijkste bronnen voor 
nieuwe initiatieven. Hier worden 
de laatste ontwikkelingen 
besproken en komen actuele 
vraagstukken naar voren.
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markt. Daarnaast is het ontsluiten van de ontwikkelde kennis  
essentieel; via congressen, de website, de kennisbank (www.cob.nl/
kennisbank), het blad de Onderbouwing (met online de verdieping, 
www.cob.nl/verdieping) en de digitale nieuwsbrief. 

De communicatiemiddelen zijn ook van belang voor de etalage-
functie van het COB. artikelen en presentaties binnen en buiten 
het netwerk brengen de bijdrage van ondergronds ruimtegebruik 
aan de (bovengrondse) leefkwaliteit in beeld. De website en het blad  
plaatsen COB-onderzoeken en ondergrondse projecten in context.

kEnnisagEnda 2013-2015
Met de doelen, de relevante trends in de Nederlandse samen- 
leving en de wensen van het netwerk in het achterhoofd is het COB  
gekomen tot een nieuwe kennisagenda voor de komende twee 
jaar. het gaat om onderzoek waarvan duidelijk is dat het COB-
netwerk er behoefte aan heeft en dat de oplossingen bijdragen aan  
gezamenlijke, maatschappelijke opgaven. het invullen van  
middelllange en lange onderzoeksopgaven kost meer tijd, evenals 
de samenwerking met kennisontwikkelaars als Deltares en de tU’s, 
maar ook daar geven we serieuze aandacht aan.

Overzicht agendapunten
De tabel op de volgende pagina’s beschrijft de onderwerpen die 
op de kennisagenda staan, waarbij steeds wordt aangegeven welke  
activiteiten het COB hiervoor is gestart of nog wil starten. Sommige 
activiteiten komen op meerdere plekken terug, omdat ze bijdragen 
aan meerdere agendapunten. Na de tabel volgt, per vakgebied, een 
toelichting op de activiteiten.
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Spoorproblematiek

Mede als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 
zal de frequentie van zowel personen- als goederenvervoer toenemen en  
zullen goederentreinen op andere trajecten gaan rijden. De leefbaar-
heid rond het spoor moet desondanks op peil blijven. Er is daarom meer 
onderzoek nodig naar het tegengaan van trillingen. Daarnaast vormen 
spooronderdoorgangen in toenemende mate knelpunten (dichtligtijden, 
ongevallen, storingen, etc.). Naar schatting moeten twee- tot drieduizend 
spoorovergangen worden vervangen; een schaalgrootte die vraagt om  
innovatieve oplossingen.

•	 Begeleiding Maatregelencatalogus trillingen ProRail (initiatief)

•	 Innovatie bij spooronderdoorgangen (initiatief)

Beheer en onderhoud

Naar verwachting moeten veel ondergrondse constructies in ons land 
op korte termijn worden gerenoveerd. Tunnels moeten bijvoorbeeld aan 
de huidige veiligheidseisen voldoen. Maar: wanneer is een constructie 
toe aan renovatie, hoe kan onderhoud het best ingericht worden en hoe  
besteed je het uit (‘de markt, tenzij’). Het blijkt dat onder meer de as-built-
documentatie vaak niet op orde is, wat optimaal beheer en onderhoud in 
de weg staat. Daarnaast kan de overgang van bouw naar beheer worden 
verbeterd door beheerders eerder te betrekken en beter voor te bereiden.

•	 Beheer en onderhoud niet-rijkswegtunnels (platform)

•	 Inspecteren zonder hinder (initiatief)

•	 Lekkende ondergrondse constructies (initiatief)

Technology Return

Binnen de huidige contracten worden aannemers niet gestimuleerd te 
innoveren. Opdrachtgevers vragen om bewezen technieken en staan niet 
open voor innovaties. Er is ook geen stimulans om opgedane kennis breed 
uit te dragen. Over de complexe projecten die we uitvoeren wordt weinig 
gecommuniceerd naar omwonenden of geïnteresseerden buiten het vak-
gebied. Programma’s als het Gemeenschappelijk Programma Boortunnels 
hebben laten zien hoe snel innovatie en kennisdeling kan gaan als we het 
actief stimuleren. Wat is een goede manier om dit binnen contracten voor 
elkaar te krijgen?

•	 Technology Return (startup)
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Nieuwe ontwerpreferentie voor tunnels

In 1993 verscheen de eerste versie van SATO (Specifieke Aspecten 
Tunnel Ontwerp), een naslagwerk voor het ontwerpen van tunnels.  
Hoewel het document tussentijds (deels) is herzien, is veel van de inhoud  
verouderd. Bovendien is SATO vooral gericht op rijkswegtunnels.  
Partijen in het COB-netwerk (waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, de G4 
en markpartijen) hebben aangegeven behoefte te hebben aan een nieuwe,  
uitgebreidere ontwerpreferentie.

•	 Handboek Integraal Tunnelontwerp (project)

Tunnelveiligheid

Op dit moment is er veel te doen rondom tunnelveiligheid. De lande- 
lijke tunnelstandaard is afgerond, er staan veranderingen in de 
wetgeving op til en er lopen veel tunnelbouwprojecten, ook in  
stedelijke omgeving. Daarnaast komt 1 mei 2014 dichterbij: de datum 
waarop de wegtunnels in Nederland moeten voldoen aan de EU-richtlijn 
en de Nederlandse tunnelwet. Al deze ontwikkelingen brengen nieuwe 
vragen en uitdagingen met zich mee.

•	 Niet meer maar beter (initiatief)

•	 Inpassing niet-rijkswegtunnels (initiatief)

•	 Menselijk gedrag bij calamiteiten (initiatief)

•	 Kennisplatform Tunnelveiligheid

Bewustwording kabels en leidingen

De maatschappelijke en economische waarden van ondergrondse  
kabels en leidingen is groot, wat betekent dat hun functies te allen tijde  
gewaarborgd moeten blijven en dat ruimte gereserveerd moet worden 
voor toekomstige ondergrondse infrastructuur.  Ondanks allerhande rege-
lingen zorgt kabel- en leidingwerk in projecten echter vaak voor discussies,  
vertragingen en/of meerkosten. Men is zich vaak niet bewust van de com-
plexiteit van de situatie: de hoeveelheid ondergrondse kabels en leidin-
gen, de veelheid aan betrokken partijen en de impact die de werkzaam-
heden hebben op het project en de omgeving. Er is behoefte aan meer 
bewustwording en betrokkenheid bij alle partijen.

•	 Bewustwording (startup)

•	 COB-Academy
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Kabels en leidingen in beleid

Het aanleggen, verleggen en onderhouden van ondergrondse infrastruc-
tuur wordt steeds gecompliceerder. Er zijn veel partijen bij betrokken 
en de ondergrond raakt vol. Bovendien is de verdeling van de ruimte  
complexer dan voorheen, doordat nuts- en energievoorzieningen niet 
meer in overheidshanden zijn. Hoe kan men slim omgaan met de vele 
(verschillende) belangen om toch een optimaal resultaat te behalen  
binnen de gestelde tijd en het gestelde budget?

•	 Kabels en leidingen in de grondexploitatie (project)

•	 Afwegingskader hoogspanning ondergronds (project)

Inpassing kabels en leidingen

De laatste jaren is het gebruik van de ondergrond voor kabels en leidingen 
toegenomen. De beperkte ruimte brengt praktische uitdagingen met zich 
mee, onder meer omdat de overlast beperkt moet blijven. Daarnaast is er 
bij nieuwe technologische ontwikkelingen behoefte aan kennisontwik-
keling voor praktische toepassing.

•	 Standaardisatie detectievraagstukken (project)

•	 Optimalisatie boorproces (initiatief)

•	 Rekenregels voor sleufstabiliteit (initiatief)

Ondergronds bouwen in de stad

Ondergronds bouwen in stedelijk gebied is een vak apart. Het vraagt om 
een combinatie van technische en lokale kennis, extra aandacht voor de 
omgeving en samenwerking met veel partijen. Iets wat technisch mak- 
kelijk is, kan in de stad ineens ingewikkeld blijken. Daarom wil het COB 
extra aandacht besteden aan de vraagstukken die stadsingenieurs  
tegenkomen bij ondergronds ruimtegebruik.

•	 Inpassing niet-rijkswegtunnels (initiatief)

•	 Beheer en onderhoud niet-rijkswegtunnels (platform)

•	 Lekkende ondergrondse constructies (initiatief)

•	 Workshop Bewustwording (startup)

•	 Wie komt van rechts? (startup) 
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Waarde van de ondergrond

Bij besluitvorming over ruimtelijke ordening ontbreekt vaak de onder-
grond. Men spreekt over integrale gebiedsontwikkeling, maar vergeet 
daarbij de potentie van de bodem. De ondergrond is zeer waardevol voor 
zowel transport en bebouwing als voor opslag en winning van energie. De 
kansen en mogelijkheden van ondergronds ruimtegebruik, in relatie tot de 
kwaliteit van de leefomgeving, moeten ook beter op de kaart worden gezet.

•	 Afwegingskaders ondergronds vs. bovengronds bouwen (project)

•	 Stadshaven Rotterdam (startup)

•	 Businesscase van de ondergrond (initiatief)

Ondergrondse ordening

Binnenstedelijke ontwikkelingen geven complexe vraagstukken. Ener- 
zijds door de hoeveelheid functies bovengronds en anderzijds door 
de drukte in de ondergrond. We realiseren ons vaak onvoldoende dat 
elke ontwikkeling bovengronds een weerslag heeft in de ondergrond.  
Bovendien kunnen ondergrondse voorzieningen elkaar tegenwerken of 
uitsluiten. Hoe we regie moeten voeren is echter nog onduidelijk.

•	 Wie komt van rechts? (startup)



Ondergrondse gasleidingen 

zorgen ervoor dat wij een 

warme maaltijd op tafel 

kunnen zetten.
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toEliCHting aCtiVitEitEn pEr 
VakgEBiEd

Overkoepelend

• Op elk COB-onderzoeksgebied is er een platform actief. Pro-
fessionals uit het netwerk komen regelmatig bij elkaar om  
vraagstukken in een vertrouwde omgeving te bespreken en  
ervaringen uit te wisselen. De platforms leveren nieuwe  
initiatieven op, maar zijn ook waardevol op zichzelf. 
hier komen nieuwe verbindingen tot stand en worden 
bestaande onderhouden. Bovendien blijven de deelnemers  
door de platformbijeenkomsten op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied.

• het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het COB  
in 2012 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de inricht-
ing van een kenniscentrum voor tunnelveiligheid. In de loop  
van dit onderzoek is gekozen voor de naam Kennisplatform 
tunnelveiligheid (KPt). het vooronderzoek, waarin onder 
meer wordt samengewerkt met het IFv, leidt er naar ver- 
wachting toe dat het KPt vanaf juli 2013 van start kan.  
Kerntaak is om up-to-date kennis over tunnelveiligheid  
beschikbaar te maken voor betrokken partijen.

• In 2013 start de COB-academy, een toegankelijke, maar  
diepgaande vorm van kennisoverdracht om het netwerk beter 
bekend te maken met de kennis die binnen het COB wordt 
ontwikkeld. het COB wil hiermee de stap van theorie (een 
rapport) naar praktijk verkleinen, zodat alle partijen optimaal 
profiteren van de uitgevoerde projecten. De kennisoverdracht 
vindt plaats via korte cursussen en kleine bijeenkomsten,  
toegespitst op actuele vraagstukken, voorbeelden uit de praktijk 
en veel interactie.

Tunnels en bouwputten, Brenda Berkhout

• het handboek Integraal tunnelontwerp dat het COB in nauwe  
samenwerking met het netwerk ontwikkelt, dicteert geen  
nieuwe voorschriften, maar vormt een handreiking voor het 
gebruik van bestaande en nieuwe wetten, regels en normen en 
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ontwerpoplossingen uit de praktijk. er worden in totaal vijf 
delen met elk een eigen doelstelling gemaakt. Deel 1 vormt 
een wegwijzer voor het integraal ontwerpen van tunnels met 
als doelgroep opdrachtgevers, opdrachtnemers en het onder-
wijs. Deel 2 t/m 5 zijn ontwerphandboeken voor verschillende 
typen tunnels en technische installaties. In deze handboeken 
worden best practices gepresenteerd. Na het verschijnen van het 
handboek zal SatO komen te vervallen.

• het COB is gevraagd een begeleidingscommissie voor de 
Maatregelencatalogus trillingen van Prorail te starten. De 
catalogus beschrijft aan de hand van praktijkvoorbeelden 
de maatregelen die genomen kunnen worden om trillingen 
tegen te gaan. het COB zal het samenstellen van de catalogus  
begeleiden en de kwaliteit en diepgang beoordelen. Mogelijk 
krijgt het COB ook een rol bij een nieuw onderzoeksprogramma 
naar spoortrillingen.

• het initiatief Innovatie bij spooronderdoorgangen richt zich op 
de systeemsprong in denken, aanbesteden, techniek en bouwen 
die nodig is voor de grote aantallen ongelijkvloerse spoorkrui-
singen die de komende jaren gebouwd moeten worden. hoe 
kan Prorail aansturen op innovatie? het streven is om in het 
contract een half- tot éénprocentregel op te nemen om kennis-
vragen te beantwoorden.

• De regels en richtlijnen voor het beheer en onderhoud van  
rijkswegtunnels zijn niet per definitie bruikbaar voor tunnels in 
stedelijk gebied. Met het nieuwe platform Beheer en onderhoud  
niet-rijkswegtunnels wil het COB in kaart brengen op welke  
punten het beheer en onderhoud van stedelijke tunnels  
afwijkt en in hoeverre hier aanvullende regels voor geformuleerd  
kunnen worden.

• Omdat er veel renovatie en dus inspectie nodig is, wordt het 
beperken van hinder bij inspectie belangrijker. het COB wil 
binnen het initiatief Inspecteren zonder hinder inventariseren 
welke middelen en methoden er beschikbaar zijn en in welke 
situatie ze toegepast kunnen worden. Op basis van de inventari-
satie hopen we ook kennisleemten te kunnen destilleren.
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• het initiatief lekkende ondergrondse constructies richt zich op 
de lekkages die zich voordoen bij opgeleverde ondergrondse 
constructies zoals parkeergarages en tunnels. Uit gesprekken 
met gemeenten, rijkswaterstaat en Prorail blijkt dat een serieus 
en hardnekkig probleem is, waarvan de oorzaak tot op heden 
onduidelijk is.

• Met de startup technology return wil het COB verkennen wat 
volgens het netwerk goede manieren zijn om technologische 
kennis opgedaan tijdens projecten, breder beschikbaar te maken.  
De term technology return is hierbij gedefinieerd als ‘partijen 
binnen contracten belonen voor het inbrengen en verspreiden 
van technologie’. Wat zou een goed beloningssysteem zijn?

Kabels en leidingen, Richard van Ravesteijn

• Met de startup Bewustwording wil het COB bepalen  
welke partijen zich nog onvoldoende bewust zijn van 
de kabels-en-leidingenproblematiek en meer betrokken  
moeten worden. tijdens een workshop analyseren de deel- 
nemers (zowel beleidsmakers/bestuurders als technisch  
specialisten) waar de knelpunten zitten. Ook worden mogelijke 
oplossingen verkend, wat kan leiden tot vervolgonderzoek.

• van oudsher worden de kosten van energie- en nutsinfrastruc-
tuur (met uitzondering van rioleringen) niet meegenomen 
in de grondexploitatie bij de gebiedsontwikkelingen. Binnen 
het project Kabels en leidingen in de grondexploitatie wordt - 
in samenwerking met SKB - onderzocht hoe de relatie tussen 
betalen en genieten beter in balans kan worden gebracht.

• het project afwegingskader hoogspanning ondergronds richt 
zich op het benoemen van aspecten die een rol spelen bij het 
maken van de afweging om hoogspanning ondergronds te  
brengen. er worden hierbij kennisleemten vastgesteld die tot 
vervolgonderzoeken kunnen leiden.

• het project Standaardisatie detectievraagstukken draagt bij aan 
het uniformeren van zowel de uitvraag als het plan van aanpak 
voor detectievraagstukken. het doel is om vraag en antwoord 
beter op elkaar af te stemmen, zodat de resultaten van innova-
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tieve detectietechnieken (bv. grondradar en radiodetectie) beter 
en consistenter worden.

• veel boorprojecten verlopen niet optimaal doordat  specialis-
tische kennis over de techniek, het proces en de contractvor-
ming onvoldoende breed beschikbaar is. het COB wil deze  
kennis vergroten met het initiatief Optimale aanpak boorproces. 
er wordt daarbij ook gekeken naar het opstellen van nieuwe  
leidraden, het afstemmen van richtlijnen en het verbeteren van 
contractdocumenten.

• regelmatig leidt het graafwerk van sleuven tot discussies over 
onveiligheden, schades en kostenoverschrijdingen. Dit kan 
worden tegengegaan door de toepassing van de juiste regenregels.  
Binnen het initiatief rekenregels voor sleufstabiliteit wil het 
COB de benodigde fundamentele kennis hiervoor ontwikkelen.

Veiligheid en veiligheidsbeleving, Thijs Ruland

• Binnen het initiatief Inpassing niet-rijkswegtunnels wordt 
onderzocht in hoeverre de landelijke tunnelstandaard voor rijks- 
wegtunnels ook gebruikt kan worden voor tunnels in stedelijk 
gebied. Welke inpassingmogelijken zijn er binnen de huidige 
wetgeving en waar zitten knelpunten?

• het initiatief Niet meer maar beter richt zich op een verande-
ring in veiligheidsdenken. het veiligheidsniveau van tunnels is 
de laatste jaren een voortdurende bron van discussies gebleken. 
Daarbij is de lat qua uitrustingsniveau steeds hoger gelegd. het 
COB wil kijken hoe we de veiligheid kunnen handhaven door 
slimmer om te gaan met de voorzieningen die we al hebben.

• De mens staat centraal in het initiatief Menselijk gedrag bij  
calamiteiten. er zijn vele studies gedaan naar menselijk  
gedrag bij calamiteiten en de resultaten zijn wel vertaald naar  
procedures en technische voorzieningen, maar aan de weg- 
gebruiker is weinig uitgelegd. er blijkt maar al te vaak uit  
evaluaties van oefeningen en werkelijke calamiteiten dat er in 
het menselijk handelen van alles fout gaat. het COB wil samen 
met het netwerk deze kwesties gaan aanpakken.
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Ordening en ondergrond, Jantien van den Berg

• Met het afwegingskaders ondergronds vs. bovengronds bouwen  
levert het COB praktische handvatten om de keuze tussen 
boven- en ondergrondse oplossingen te ondersteunen. het 
afwegingskader bevordert het meewegen van alle relevante  
aspecten (politiek, bestuurlijk, economisch, maar ook waarde-
creatie en sociaal-culturele context). het COB wil nu de stap 
naar de praktijk zetten en het afwegingskader samen met het 
netwerk gaan toepassen bij gebiedsontwikkeling.

• Bij de startup Stadshaven rotterdam is de vraag: welke kansen 
en mogelijkheden biedt de ondergrond bij de transformatie van 
haven naar gemengd stedelijk gebied? Mogelijk kan de onder-
grond een positieve bijdrage leveren aan de businesscase voor 
het gebied. 

• het COB start het initiatief Businesscase van de ondergrond 
om de opbrengsten (ondergronds en bovengronds) van onder-
gronds bouwen in kaart te brengen. hiervoor gaan we data en 
ervaringen verzamelen bij afgeronde bouwprojecten. hoe zit 
het bijvoorbeeld met de vastgoedontwikkeling? hoeveel meer 
omzet hebben winkels gehaald?

• Met de startup Wie komt van rechts? wil het COB onderzoeken 
hoe we de ordening van de ondergrond richting kunnen geven. 
Wie moet de touwtjes in handen nemen? Zijn bovengrondse 
ontwikkelingen leidend? Wie en wat komt van rechts en heeft 
voorrang? Of moeten we misschien wel helemaal geen regie 
voeren? Mogelijk leidt de startup tot een eenvoudige set ‘ver-
keersregels voor de ondergrond’ waarmee we binnen gemeenten  
eenvoudig kunnen vaststellen wie van rechts komt en dus  
voorrang heeft.



Snel van A naar B, zonder 

dat de bovengrond 

volloopt met auto’s, 

trams en bussen.
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NaWOOrD

doeT u Mee? 
Geachte lezer,

We zijn aan het einde van dit cahier: het begin van het echte werk. 
Natuurlijk hebben we de afgelopen maanden niet stil gezeten, maar 
we verheugen ons wel op een nieuwe impuls door deze publicatie. 
We hebben u nodig. Uw expertise, kennis, ervaring, netwerk, visie, 
energie… Zonder u, zonder het COB-netwerk, groeien initiatieven 
niet uit tot startup, komen we van startups niet tot projecten en ver-
rijken projecten niet onze kennis over ondergronds bouwen en on-
dergronds ruimtegebruik.

Daarom besluiten we dit cahier kort maar krachtig met een oproep: 
Doe mee met het COB! Neem een kijkje op onze website, www.cob.
nl, stuur een e-mail naar info@cob.nl of bel naar 0182 – 540 660.

We hopen u snel (weer) te ontmoeten!

Merten hinsenveld,
Directeur van het COB

nawoord
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