
Bijdrage van het COB aan de G23 Netwerkdag 

Over het COB  
 
Het COB (Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik) is een 
netwerkorganisatie, een stichting waaraan inmiddels meer dan vijftig partijen zijn 
verbonden die allen te maken hebben met ondergronds bouwen en ondergronds 
ruimtegebruik. Het netwerk omvat onder andere ingenieursbureaus, bouwbedrijven, 
overheden en kennisinstituten. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat vraagstukken 
effectief en preconcurrentieel opgepakt worden. De ontwikkelde kennis is van 
iedereen, voor iedereen. 
 
De participanten binnen het COB zijn geen concurrenten, maar werken samen aan een 
oplossing. Het resultaat wordt gedeeld in het netwerk, door het vast te leggen in 
publicaties en te presenteren op bijeenkomsten, binnen opleidingen, op de website 
en in het blad De Onderbouwing. Het meedoen is echter op zichzelf al een van de 
krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering. 
 
Tijdens de netwerkdag  
 
15.00 tot 15.30 uur 
Karin de Haas, coördinator Kennis & Communicatie zal tijdens het plenaire gedeelte 
uitleggen hoe onze participanten rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op 
onderzoeksprojecten.  Heeft u een probleem? Ga op een zeepkist staan, zoek een 
aantal medestanders en wij gaan voor u aan de slag! 
 
Het COB is opgebouwd rondom diverse thema’s: Tunnels & Bouwputten, Veiligheid & 
Veiligheidsbeleving, Ordening & Ondergrond, Kabels & Leidingen en Kennis & 
Communicatie. Karin licht de lopende projecten toe die interessant zijn voor u als 
stadsingenieur! 
  
15.45 tot 16.45 uur 
Na het plenaire gedeelte kunt u tijdens de subsessies op een actieve manier 
kennismaken met en deelnemen aan een aantal projecten. Onder leiding van een COB-
coördinator of projectleider kunt u meteen kennis en ervaringen halen, delen en 
brengen. U kunt kiezen welke van deze workshops u wilt bijwonen.  U kunt uw keuze 
nu al aangeven op het aanmeldformulier. 
 
Workshop 1: Procesverbetering projecten 
Door Jantien van den Berg, coördinator Ordening & Ondergrond en Martin van 
Staveren, projectleider Procesverbetering 
In de voorbereidingsfase van een bouwproject, juist ondergronds, is het belangrijk 
dat onzekerheden (archeologische vondsten, onverwachte grondlagen, verontreiniging, 
afwijkende grondwaterstanden) in beeld zijn. De schijn wordt vaak gewekt dat 
bouwprojecten volledig voorspelbaar verlopen, waardoor onvoorziene verassingen, 
zoals faalkosten, vertragingen maar ook verstoorde verhoudingen, commotie 
veroorzaken. De werkgroep procesverbetering werkt op diverse punten aan verbetering 
van de voorbereiding van dit soort projecten.  
 
Martin van Staveren komt uitleggen waarom schijnzekerheden bij de voorbereiding 
juist bij ondergrondse projecten een risico zijn en is benieuwd naar uw ervaringen. 
Waar loopt u tegen aan? Wat zou u helpen om de voorbereidingen beter te laten 
verlopen?  Heeft het COB deze oplossing misschien al voor u op de plank liggen of 
wilt u hier verder over praten met ervaren collega’s tijdens een speciale 
bijeenkomst? Of heeft u een vraag die we alleen gezamenlijk kunnen oplossen door 
onderzoek? Aan het eind van deze workshop heeft u in ieder geval helder hoe het COB 
u hierbij kan helpen en heeft u zich misschien ingeschreven voor een of meerdere 
projecten die nu draaien. U geeft door uw inbreng ook meteen richting aan 
activiteiten van de lopende projectgroep Voorbereiding.   



 
Workshop 2: Kabels en Leidingen 
Door Richard van Ravesteijn, coördinator Kabels & Leidingen 
Kabels en leidingen zijn vitaal voor het leveren van basisvoorzieningen. De 
Nederlandse ondergrond ligt er vol mee en het is de verwachting dat het aantal 
kabels en leidingen in de toekomst verder zal toenemen. Het wordt druk onder de 
grond. Richard van Ravesteijn is coördinator van het Platform Kabels en Leidingen. 
De deelnemers aan dit platform houden zich bezig met het bevordering van de 
samenwerking tussen partijen, maar ook goede inpassing van de voorzieningen en het 
mogelijk maken van groei, voor kabels- en leidingennetwerken.  Ook 
kennisontwikkeling over de gehele beleidscyclus van (structuur)visie, planvorming, 
ontwerp, uitvoering, beheer en renovatie staat op de agenda. Vanuit dit platform 
ontstaan diverse projecten. Als voorbeeld: na het opleveren van het 
onderzoeksrapport Innovatieve opsporingstechnieken zijn we nu samen met het 
Ingenieursbureau Utrecht en Den Bosch aan het kijken hoe we een goede 
gestandaardiseerde uitvraag kunnen maken voor detectieonderzoek. 
 
Wij ervaren dat er veelal in het voortraject van een project niet goed wordt 
nagedacht over de kabels en leidingen in de grond. Hoe doen jullie dat? Waar lopen 
de gemeenten tegenaan en wat doet het COB?  
 
Workshop 3: Veiligheid Stadstunnels  
Door Thijs Ruland, coördinator Veiligheid & Veiligheidsbeleving en Brenda Berkhout, 
coördinator Tunnels & Bouwputten 
Bij veel tunnelprojecten is er discussie over veiligheid. Hoe veilig is veilig 
genoeg? Hoe moet veiligheid worden aangetoond? Wie is waarvoor verantwoordelijk?  
Veel van bovenstaande vragen maken deel uit van de evaluatie van de tunnelwetgeving 
door het ministerie. Daarnaast loopt binnen Rijkswaterstaat het onderzoek naar de 
standaardisatie van tunnels en installaties door de Landelijk Tunnelregisseur.  Het 
COB is bij al deze trajecten intensief betrokken, maar werkt ook binnen projecten 
en tijdens platformbijeenkomsten aan specifieke tunnelveiligheidsvraagstukken voor 
gemeenten:   
 

− Korte tunnels, met als doelstelling het opstellen van richtlijnen voor de 
inrichting van korte tunnels die buiten de wet- en regelgeving op het gebied van 
tunnelveiligheid vallen. 

− Stadstunnels, met als doelstelling het opstellen van richtlijnen voor de 
inrichting van niet-Rijkswegtunnels. Tot deze tunnels behoren de gemeentelijke 
tunnels, de provinciale tunnels en de privaat beheerde tunnels. 

− Tunnelbeheer, met als doelstelling het uitbrengen van een informatief boekje 
voor (beginnende) tunnelbeheerders om deze op weg te helpen bij de opzet en 
invulling van hun taak. 
 

Tijdens deze workshop willen we graag met u delen wat we al weten (en wat niet) en 
op welke manier u kunt participeren in een of meerdere projecten, of gewoon eens 
wilt meepraten tijdens onze platformbijeenkomsten. 
 
Workshop 4:  Geo-Impuls en Geo-communicatie: leren communiceren over risico’s met 
de omgeving door Karin de Haas  
Overheid, markt en kenniswereld werken in Geo-Impuls samen om de grondgerelateerde 
faalkosten in de bouw te verminderen. Dat doen we langs drie speerpunten: 
geotechnische risico’s in contracten, investeren in nieuwe geo-kennis en mens en 
omgeving. Binnen dat laatste speerpunt werken we in bestaande projecten samen met 
ingenieurs, communicatiedeskundigen en omgevingsmanagers aan effectieve 
communicatieplannen en –producten rondom risico’s. Het project draait al in Den 
Haag, Delft en Maastricht. Meedoen? Lessons learned oppikken en meenemen? Uw 
project inbrengen en ook profiteren van het hulpteam van Geo-Impuls? Tijdens deze 
workshop krijgt u ruim de gelegenheid te halen en te brengen! 
 


