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sontwikkeling Ondergronds ruimtegebruik Praktijk Provincies Samenwerking

“Een gemeente moet alle mitsen en maren in een aanbesteding vatten. Dat maakt haar rol als opdrachtgever bijzonder
complex”, Alexandra van Olst, directeur Ingenieursbureau Amsterdam
“Om bestuurders enthousiast te houden moeten ze goed
geïnformeerd worden over de kansen en risico’s”, Jeannette
Baljeu, wethouder Rotterdam

“Het is slimme ontwikkelingsplanologie om bij steden de
diepte in te gaan”, Ellen Verkoelen, statenlid provincie Zuid-Holland
“Ook buiten de stad liggen er kansen. Bijvoorbeeld door
ondergronds bouwen in te zetten bij het klimaatbestendig
maken van de leefomgeving”, Jacqueline Cramer, oud-minister
van VROM

“Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten samen zoeken
naar de maatschappelijk meest optimale samenwerking”,
Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland

“Benutting van de ondergrond is voor ons hét middel om de
kwaliteit van de ruimte boven het maaiveld te bewaken”,
Marcel Robben, adviseur Strategie bij gemeente Arnhem
“Hoe eerder gemeente en netbeheerders met elkaar
communiceren, hoe beter”, Enrico van den Bogaard,
beleidsadviseur bij Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen

aanleiding
Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat
het Rijk over aan de provincies en gemeenten.
We geven ruimte aan provincies en gemeenten om in te spelen op de
eigen situatie.
Provincies en gemeenten maken in samenwerking met de waterschappen afspraken over de ruimtelijke keuzes om dit belang
- waterveiligheid en zoetwatervoorziening - te behartigen.
Uit: ‘Ontwerp Structurrvisie Infrastructuur en Ruimte’, Ministerie IenM

Dinsdag 14 juni 2011 presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu
haar nieuwe structuurvisie. Een ‘selectief ruimtelijk beleid dat meer overlaat aan
provincies en gemeenten’, zoals de bovenstaande citaten laten zien.
Enerzijds is de decentralisatie een prima ontwikkeling. De ruimtelijke verschillen
in Nederland nemen toe: in het Westen komen er nog steeds mensen bij, maar
ruim de helft van de gemeenten kampt met een krimpende bevolking. Daarom is
het goed dat lokale partijen ruimte krijgen om ‘maatwerkoplossingen’ te creëren.
Anderzijds betekent het nieuwe beleid dat ruimtelijke problemen aangepakt
worden door partijen met relatief weinig ervaring. “Mensen weten zelf het best
hoe ze moeten inspelen op de eigen situatie”, zegt de minister, maar is dat
wel zo? Weet een gemeente welk type tunnel de verkeersdrukte in de stad het
beste oplost? Kan een waterschap goed (mee)beslissen over de aanleg van een
parkeergarage in een dijk? Is een provincie in staat de afweging tussen boven
gronds en ondergronds bouwen te maken?
Lagere overheden krijgen te maken met vraagstukken die wellicht nieuw voor
hen zijn. Het zijn echter vraagstukken waar het COB juist veel vanaf weet.
Het COB brengt partijen bij elkaar die betrokken zijn bij ruimtelijke ordening
en ondergronds bouwen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers; private en
publieke partijen.

Waarheen
In 2010 heeft het COB in samenspraak met
Rijkswaterstaat en ProRail de kennisagenda
voor de ondergrond opgesteld. Dit overzicht
van de actuele vraagstukken geeft richting aan
de toekomst van ondergronds bouwen. Hierbij
draait het niet alleen om techniek: markt en
maatschappij zijn nadrukkelijk betrokken.
De tien punten van de Kennisagenda
• Richtlijn tunnelbouw
• Trillingenproblematiek
• Afwegingskader ondergronds bouwen
• Spoorkruisingen en –onderdoorgangen
• Renovatie en onderhoud
• Veiligheid
• Procesverbetering projecten
• Spoordoorsnijdingen van steden en dorpen
• Internationale kennis
• Kennisportaal

Over het COB
Wie
Het COB 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.
Wat en hoe
Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over ondergronds ruimte
gebruik. Dat gebeurt door voortdurend te inventariseren welke vragen er leven in
het netwerk en de Nederlandse samenleving. Vervolgens initieert en begeleidt
het COB projecten die bijdragen aan het oplossen van dat gezamenlijk gecon
stateerd maatschappelijke probleem. De brede samenstelling van werkgroepen
zorgt ervoor dat alle relevante aspecten van een probleem aan bod komen.
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 zich
zelf al een van de krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering.
Waarom
De visie van het COB is dat ondergronds ruimtegebruik een essentiële bijdrage
levert aan een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland. Ondergronds bouwen
creëert waarde; ondergronds én bovengronds. Het COB wil daarom een positief
ontwikkelingsklimaat creëren voor ondergronds ruimtegebruik, zodat het
benutten van de bodem een logisch onderdeel wordt van gebiedsontwikkeling.
De kosten van ondergronds bouwen schrikken vaak af, maar op het gebied van
duurzaamheid, ruimte en kwaliteitsverbetering, is de winst groot.
Waar
Daar waar het netwerk is, is het COB. Onderzoeken sluiten vaak aan bij bouwprojecten in voorbereiding of uitvoering, omdat de nadruk ligt op kennis
ontwikkeling en toepassing in de praktijk. Dat betekent dat het COB altijd bij
projecten in de buurt is. Er is wel een hoofdkwartier. In Gouda bevinden zich
de stafafdelingen waar u terecht kunt voor informatie. Ook kunt u onze website
bezoeken: www.cob.nl

halen en brengen
Bij het COB gaat het om halen en brengen.
U haalt bijvoorbeeld kennis en ervaring uit het netwerk van deskundigen.
In werkgroepen en op bijeenkomsten spreekt u met organisaties die hun
bevindingen met u delen. Ook haalt u veel informatie in de vorm van rapporten
en publicaties. U krijgt inzicht in de laatste ontwikkelingen en versterkt uw
positie als professionele publieke dienstverlener.
U beschikt zelf ook over de nodige expertise. Die kunt u naar het COB brengen,
zodat iedereen ervan kan leren. Door te participeren in projecten kunt u
bijvoorbeeld bijdragen aan richtlijnen en handboeken. Hierdoor heeft u direct
invloed op de te ontwikkelen middelen, zodat deze ook bijdragen aan onder
grondse bouwprojecten op lokaal niveau. Ook kunt u eigen (bouw)projecten
beschikbaar stellen voor praktijkonderzoek of bijeenkomsten mee-organiseren.
Waarbij u vervolgens ook weer kennis en contacten haalt…
De pagina’s hierna beschrijven een aantal van onze huidige activiteiten. Let
wel,het hele jaar door starten er projecten en worden andere afgerond. Een
overzicht is dan ook snel achterhaald. We willen deze projecten echter graag
met u delen omdat u van harte welkom bent om aan te haken. Na de projecten
volgt een overzicht van een deel van onze rapporten en publicaties.

Geven de projecten op
de volgende pagina’s geen
antwoord op uw vraag? Neem dan
contact op met het COB, want
wellicht kunnen we het netwerk
mobiliseren voor een nieuw project.
Op onze website, www.cob.nl,
vindt u ook meer informatie.
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• Uw belang

U gaat een treinstation renoveren. Of u wilt af van de drukke
verkeersader door de stad. Of de dijk moet verstevigd en
er zijn extra waterkeringen nodig. In al deze gevallen zal
de afweging bovengronds/ondergronds zich aandienen:
hoe maakt u de keuze en wat weegt u mee?

•

Wat we doen
In opdracht van Rijkswaterstaat ontwikkelt het COB dit
jaar het Afwegingskader Ondergronds vs. bovengronds
bouwen. Dit kader biedt handvatten bij het maken van de
afweging tussen ondergrondse of bovengrondse oplossingen.
Het wordt hiermee gemakkelijker om alle aspecten - zoals politieke,
economische en maatschappelijke - mee te nemen bij gebiedsontwikkeling.
Het kader maakt de voor- en nadelen van ondergronds bouwen inzichtelijk,
zodat een optimale oplossing wordt gekozen.

Afwegingskader Gebiedsontwikkeling Optimale oplossing Politieke, economis

Richtlijn Verstrekken van opdrachten Planvorming Filosofie en structuur Ui

•

Uw belang
De rol van gemeenten, provincies en waterschappen bij
het aanleggen van tunnels wordt groter. Een tunnel loopt
bijvoorbeeld (deels) onder uw grondgebied. U heeft echter
niet altijd de kennis en ervaring in huis die partijen als
Rijkswaterstaat en ProRail wel hebben.
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Wat we doen
Een richtlijn die helpt bij de planvorming, het ontwerp en
de uitvoering van tunnelbouwprojecten, met bijvoorbeeld
een duidelijke uitleg van de manier waarop partijen dienen
om te gaan met veiligheidseisen: dat is de Richtlijn Tunnelbouw.
Het COB maakt de Richtlijn op initiatief van Rijkswaterstaat en
in samenspraak met opdrachtgevers, opdrachtnemers en hulpdiensten.
Het project omvat onder andere een aantal handboeken waarin algemeen
geaccepteerde technische oplossingen voor alle typen tunnelconstructies in
detail worden beschreven, met daarbij een afwegingskader.
De Richtlijn verheldert de filosofie en structuur van bestaande richtlijnen en draagt
bij aan uniformiteit in terminologie en structuur. Voor ontwerpende partijen
is het een onafhankelijk referentiekader voor het tunnelontwerp; opdrachtgevers
kunnen ernaar verwijzen bij het verstrekken van opdrachten.

sche en maatschappelijke aspecten Handvatten Voor- en nadelen Hulpmiddel

itvoering Tunnelconstructie Ontwerpreferentie Techniek Kennis en ervaring
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Project

ng

eter i
b
r
e
v
s
roce

P

Veel technieken voor ondergronds bouwen zijn de laatste
jaren volwassen geworden. Toch treden er nog vaak
problemen op: vertraging, overlast en schade voor burgers,
budgetoverschrijdingen. Die problemen ontstaan door
dat het proces voor het realiseren van ondergrondse
bouwprojecten is achtergebleven bij de techniek. Het
proces moet geprofessionaliseerd worden.

•

Wat we doen
Samen met het netwerk werkt het COB aan concrete
middelen om bouwprocessen te verbeteren. Een team kijkt
bijvoorbeeld naar de voorbereiding van ondergrondse bouw
projecten. Door deze slimmer in te richten, kan men beter omgaan met
de onvermijdelijke onzekerheid en stakeholderparticipatie. Een ander team
richt zich op brandveiligheid, zodat tunnels tijdig, met wettelijke én breed
geaccepteerde brandveiligheid opgeleverd kunnen worden.
Het project ‘Procesverbetering’ zorgt ervoor dat alle betrokkenen tijdig en op de
juiste manier betrokken worden bij de processen die spelen bij bouwprojecten
onder de grond.

Techniek Budgetoverschrijding Professionalisering Vertraging Netwerk B

Voorbereiding Leidraad Inspectie Onderhoud Begeleiden Succesfacto

•

Uw belang
Inmiddels kent ons land een flink aantal tunnels en
naar verwachting moeten veel hiervan op korte termijn
gerenoveerd worden om aan de huidige veiligheids
eisen te voldoen. Maar: wanneer is een tunnel toe aan
renovatie en hoe kan het onderhoud het best ingericht
worden? Het onderhoud wordt vaak neergelegd bij
ingenieursbureaus, maar de opdrachtgever mag niet langs
de zijlijn staan: de nieuwe veiligheidsmaatregelen moeten
in de dagelijkse praktijk wel werken.
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Wat we doen
Het COB werkt met professionals uit het netwerk aan een leidraad
waarmee de toestand van een tunnel bepaald kan worden, zodat inspectie
en onderhoud op de juiste wijze plaatsvinden. De nieuwe leidraad zorgt er onder
andere voor dat opdrachtgevers over de kennis beschikken om een renovatie
project goed te begeleiden. Dat is belangrijk, want bij de renovatie van de
Kiltunnel (2002) was de betrokkenheid van de exploitant bijvoorbeeld een van
de succesfactoren. Deze is tenslotte ervaringsdeskundige bij uitstek.

Bouwproces Veiligheidseisen Brandveiligheid Tunnel Project Renoveren

oren Ervaringsdeskundige Dagelijkse praktijk Exploitant Betrokkenheid

• Uw belang
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Hoewel de Rijksoverheid veelal opdracht geeft voor tunnel
projecten, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van
de tunnel: de bouw- en openstellingsvergunningen
worden uitgegeven door gemeenten. Voor gemeentelijke
en provinciale tunnels bent u bovendien zelf opdracht
gever en beheerder. Het ontbreekt echter aan richtlijnen
op het gebied van veiligheid voor korte tunnels en stads
tunnels. De regelgeving die geldt voor lange tunnels (> 250
meter) is niet altijd even relevant en stadstunnels vormen
een afwijkende categorie vanwege de vaak lagere snelheid van
het verkeer en de complexiteit van de verkeerssituatie.

•

Wat we doen
Het COB ontwikkelt met een werkgroep een leidraad voor het aanleggen van
veilige korte tunnels en stadstunnels. Hierbij wordt met name aandacht besteed
aan de aspecten die deze tunnelconstructies anders maakt dan de lange tunnels.
Een tweede groep werkt aan een handboek voor tunnelbeheerders, dat antwoord
geeft op vragen als: welke taken en verantwoordelijkheden heb ik? Met wie heb ik
allemaal te maken en hoe ga ik daar mee om? En hoe richt ik mijn organisatie in?
Met het handboek bent u beter in staat de beheersorganisatie van eigen tunnels
goed in te richten en de tunnelveiligheid te waarborgen.

Richtlijn Waarborgen tunnelveiligheid Regelgeving Tunnelbeheer Verkeerssitu

Actueel Vraagstukken Beoordelen Frequentie Leefbaarheid Trillingshind

•

Uw belang
Op 1 januari 2011 is gestart met het uitwerken van het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het
ministerie van IenM. De frequentie van zowel personenals goederenvervoer neemt toe en goederentreinen
zullen op andere trajecten gaan rijden. De leefbaarheid
rond het spoor zal desondanks op peil moeten blijven. Er
bestaan echter weinig technieken voor het verminderen
van trillingshinder en tegengaan van laagfrequent geluid.

Project
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Wat we doen
Het COB en participant ProRail zijn een project gestart om te
onderzoeken hoe de voorspelbaarheid van trillingen - en bijbehorend
laagfrequent geluid - verbeterd kan worden. Want als de mate van hinder
voorspelbaar is, wordt het mogelijk om effectieve maatregelen te treffen.
Het COB wil ook kijken naar de normering: wanneer is er sprake van hinder?
De meet- en beoordelingsrichtlijn B van het SBR geeft streefwaarden voor
het inperken van hinder voor personen in gebouwen. Zijn deze streefwaarden
toepasbaar als norm of is een andere aanpak wellicht beter in praktijk?
Het COB wil samen met het netwerk onderzoeken wat een goede, objectieve
manier is voor het beoordelen van de beleving van trillingen en laagfrequent
geluid bij omwonenden.

uatie Handboek Verantwoordelijkheden Organisatie Werkgroep Voorspellen

der Maatregelen Beperken geluidsoverlast Streefwaarden Doelstellingen

• Uw belang

Project

Of u nu start met een blanco vel (de woonwijk komt op het
water of in agrarisch gebied) of kiest voor herontwikkeling
(een bedrijventerrein wordt getransformeerd), er zijn
altijd investeringen nodig voor energie- en nutsinfrastructuur. De bijbehorende kosten en de relatie tussen
de investeringen, de grondexploitatie en de vastgoed
exploitatie zijn echter niet altijd helder. Dat maakt
het lastig een optimale situatie te bereiken waarin de
relatie tussen betalen en genieten voor alle partijen
(consumenten, exploitanten, netbeheerders, etc.) duidelijk
en acceptabel is.
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Wat we doen
In een consortium van netbeheerders, gemeenten, aannemerij en ingenieurs- en
adviesbureaus werkt het COB aan het project ‘Kabels en leidingen in de grond
exploitatie’. De groep onderzoekt hoe men bij gebiedsontwikkeling zodanig slim
met de aanleg- en onderhoudskosten van energie- en nutsinfrastructuur kan
omgaan dat er maatschappelijke optimalisatie wordt bereikt. Het onderzoeks
project biedt straks concrete handvatten die gemeenten, ontwikkelaars en
netbeheerders kunnen inzetten bij het (her)ontwikkelen van stedelijke gebieden.

Nutsinfrastructuur Optimalisatie Gebiedsontwikkeling Bereikbaarheid In

Heldere afweging Vervolgonderzoek Verbindingen Inschatten mogelijkhed

•

Uw belang
Al decennia lang worden elektriciteitskabels ondergronds
aangelegd. Dit is relatief eenvoudig; het ondergronds
brengen van hoogspanningskabels is echter een ander
verhaal. Het ‘wegwerken in het landschap’ spreekt
mensen aan, maar factoren als gevoel (angst) en zekerheid van energielevering spelen ook een grote rol. Hoe
maakt u een weloverwogen keuze tussen boven- of
ondergrondse aanleg?

Afwegi

ngskad

er
Hoogs
pannin
g
onderg
ronds

•

Wat we doen
Het COB ontwikkelt een afwegingskader dat helpt bij de keuze
tussen boven- of ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Hier
voor werkt het COB samen met TenneT, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf
Rotterdam en Kema. Het kader benoemt de aspecten die nodig zijn voor het
maken van een heldere afweging. De informatie kunt u benutten bij de aanleg
van nieuwe verbindingen of gebruiken om de mogelijkheden in te schatten
bij gebiedsontwikkeling.

ntensief grondgebruik Samenwerking Beleidsopgave Consortium Inzicht

den Gevoel Hoogspanningskabels Hulpmiddel Zichtbaarheid Investering
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Volgens cijfers van onderzoeksbureau USP Marketing
Consultancy bestaat zo’n 10% van de bouwkosten uit faal
kosten. De helft daarvan is grondgerelateerd. Effectieve
en efficiënte communicatie van geotechnische risico’s
is dan ook van belang voor het succesvol realiseren van
een project. De vraag is of en hoe over risico’s binnen het
project en naar de omgeving wordt gecommuniceerd.
Begrijpen de verschillende schakels in de projectketen
elkaar? Kennen zij elkaars (on)mogelijkheden?

•

Wat we doen
Vanuit de hele grond-, weg-, en waterbouwsector werken partijen in
het project Geoimpuls samen aan het verminderen van geotechnisch falen.
Ook het COB doet mee. Voor het COB-project Geocommunicatie gaan groepen
geo-engineers, communicatiedeskundigen en omgevingsmanagers binnen
lopende praktijkprojecten aan de slag om daar effectieve communicatieplannen
en -produkten te ontwikkelen. Door het helder naar buiten brengen van zowel
geotechnische kansen als risico’s kunnen de faalkosten flink reduceren.

Geotechnische risico’s Omgevingsmanagers Terugdringen faalkosten Com

Kwaliteit Projectketen Lokaliseren Inzicht Graafwerkzaamheden Veelbel

•

Uw belang
Graafwerkzaamheden zijn niet alleen hinderlijk, het kost
ook veel geld. Naar schatting van de Rijksoverheid ontstaat
jaarlijks bij 20% van alle graafwerkzaamheden schade aan
kabels en leidingen: dat kost zo’n 40 à 75 miljoen euro
per jaar. Een belangrijke oorzaak is de onduidelijkheid
over wat er waar in de grond ligt. Innovatieve detectie
technieken, zoals grondradar en radiodetectie, bieden
wellicht uitkomst, want hiermee kunnen ondergrondse
kabels en leidingen opgespoord worden met metingen
vanaf het grondoppervlak. De kwaliteit van de technieken en
de detectiebedrijven was echter niet helder.
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Wat we hebben gedaan
Het COB onderzocht samen met het netwerk zowel de kwaliteit van de technieken
als het gebruik daarvan. In Fase I werden bestaande methoden geïnventariseerd
en geanalyseerd; in Fase II volgde een praktijktest. In deze test probeerden
tien detectiebedrijven op een aantal testvelden zoveel mogelijk ondergrondse
objecten met radiodetectie en grondradar te lokaliseren. De resultaten laten zien
dat de technieken veelbelovend zijn, want veel van de kabels en leidingen worden
gevonden. Er zijn nog wel stappen te maken in de aanpak en uitwerking van
de detectieopdracht. Zowel de detectiebranche als opdrachtgevende partijen
gaan hiermee aan de slag.
De rapportage ‘Kabels en leidingen detecteren zonder graven’ geeft betrokkenen
inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe opsporingstechnieken
als radiodetectie en grondradar. Dat draagt bij aan het verminderen van graaf
overlast en schadeposten. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan aan detectiebedrijven, netbeheerders, gebiedsbeheerders, beleidsmakers en verzekeraars
om de toepassing van de innovatieve technieken verder te verbeteren.

mmunicatie Risicomanagement Gegevensuitwisseling Detectietechnieken

lovend Praktijktest Gebiedsbeheer Verminderen overlast en schadeposten

Eindrapportage Optimalisatie Analyse Projectresultaten Praktijk Evaluati

Breed perspectief Handboek Boortunnels Infrastructuur Ruimtegebruik Mo

•

Kleine selectie van projectresultaten
Sinds de oprichting van het COB in 1995 zijn er al veel
publicaties verschenen. Tussen- en eindrapportages,
analyses, evaluaties, inventarisaties, richtlijnen, handboeken... Om u een idee te geven van deze lange lijst,
vindt u hieronder een korte versie.
• Inleiding Ondergronds Bouwen

Resulta
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• Inleiding Kabels en leidingen
• Masterplanning Ondergrondse Ordening en Infrastructuur
• Connected Cities, Guide to good practice underground space
• Monitoring bij de Tweede Heinenoordtunnel
• Inventarisatie integrale afwegingsmodellen:
ondergronds en meervoudig ruimtegebruik
• Kabels en leidingen detecteren zonder graven
• Optimalisering ontwerp, realisatie en beheer integrale leidingentunnels
• De ondergrond bij ruimtelijke plannen
• Risico’s en storingen bij geboorde tunnels
• Veiligheidsconcept voor ondergrondse parkeergarages
• Veiligheidsconcept Ondergrondse Winkels
• Grondverbeteringstechnieken voor boortunnels
• Ruimtelijke effecten gemonitariseerd
• Handboek: Ondergronds bouwen in breed perspectief
• Handboek: Bouwen vanaf het maaiveld
• Een onderzoek naar kritieke succesfactoren voor ondergrondse bouwprojecten
• Fiets- en landbouwverkeertunnel Heinenoord: Aspecten van sociale veiligheid
• Betrouwbaarheidsaspecten boortunnels
• Kennisinventarisatie beleving en veiligheid
• Inventarisatie van de ontwateringstechnieken voor betoniethoudende slurry’s
• Verkenning ondergrondse toepassingen
• Integrale veiligheid spoortunnels
• Leidraad scenarioanalyse ongevallen in tunnels
• Eindevaluatie spanningen en deformaties ondergrond Botlekspoortunnel

ie Kennis Inventarisatie Parkeergarage Richtlijnen Beleving en veiligheid

onitoring Veiligheidsconcept Ordening Optimalisatie Verkenning Leidraad

De jaarlijkse lidmaatschapskosten zijn afhankelijk
van omvang van uw organisatie:
Provincies / Waterschappen / Plusregio’s
• Tot 1 miljoen inwoners

m 10.000

• Tot 2 miljoen inwoners

m 12.500

• Meer dan 2 miljoen

m 15.000

Gemeenten
• Tot 75.000 inwoners

m 7.500

• Tot 200.000 inwoners

m 12.500

• Meer dan 200.000

m 17.500

Actie!
Is uw interesse gewekt? Wilt u graag meedoen in het COB-netwerk en gebruikmaken van de expertise van de participanten en het COB? Of hebt u een vraag
die u graag eens zou willen voorleggen, of juist een antwoord?
U kunt dan het volgende doen:
Rechtstreeks contact zoeken met een coördinator
Vanuit het COB worden projecten begeleid door coördinatoren. Zij zijn experts
op hun vakgebied. Zij weten wat er speelt en kunnen u voorzien van de juiste
informatie. Ze kunnen helpen bij het formuleren van uw vraag of u in contact
brengen met andere partijen. Net wat u wilt.
Contact opnemen met het bureau
Weet u niet precies bij welke coördinator u het best terecht kunt? Geen probleem,
het secretariaat kan u doorverwijzen naar de juiste persoon. Nog liever komen we
even langs om in een gesprek te verkennen wat het COB voor u kan betekenen.
Op de zeepkist!
In het najaar organiseert het COB het Technologiesymposium. Er is aandacht
voor de nieuwste ontwikkelingen, maar ook: waar moeten we nog aan werken?
Om dat helder te krijgen, kan men ‘op de zeepkist’ gaan staan om een vraagstuk
of idee te delen met het netwerk. De toehoorders laten hun visitekaartje achter
als ze wat zien in het verhaal en eventueel willen meedoen in een werkgroep. Als
er genoeg geïnteresseerden zijn, gaat het COB ermee aan de slag. Ook voor u een
uitgelezen kans om een nieuw project van de grond te krijgen.
Gratis en voor niets?
Deels. Op de website van het COB vindt u veel informatie over ondergronds bouwen
en ondergronds ruimtegebruik. Deze kennis is gratis toegankelijk. Daarnaast
kunt u de digitale versie van ons blad De Onderbouwing kosteloos downloaden.
Hierin is aandacht voor alle aspecten van ondergronds bouwen, van techniek tot
omgevingsmanagement en van tunnel tot parkeergarage.
U bereikt echter het meest als participant van het COB. Als participant kunt u
meedoen aan projecten, nieuwe vraagstukken inbrengen en ervoor zorgen dat
handboeken, richtlijnen en kaders aansluiten op uw behoeften.
Er zijn nog meer voordelen:
• U krijgt het blad De Onderbouwing gratis toegestuurd
• U krijgt automatisch een gratis exemplaar van elk nieuw onderzoeksrapport
• U kunt deelnemen aan diverse activiteiten en bijeenkomsten
• U en uw werknemers kunnen meewerken aan betaalde COB-opdrachten
• U kunt zitting nemen in begeleidingscommissies
• U wordt op de website van het COB vermeld als participant
Interesse? Neem een kijkje op onze website, www.cob.nl, stuur een e-mail naar
info@cob.nl of bel naar 0182-54 06 60

Colofon
Deze brochure is een uitgave van het COB, het Nederlands Kenniscentrum Ondergronds
Bouwen en Ondergronds Ruimtegebruik, bedoeld om gemeenten, provincies en waterschappen
kennis te laten maken met de organisatie en haar activiteiten.
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Ontwerp
Sirene Ontwerpers, Rotterdam

Beeld
• Omslag: Sijtwendetunnel gemeente Leidschendam-Voorburg, fotograaf Rob Beurse /
Pico Communicatie
• Over het COB: Beneluxtunnel Rotterdam, foto van Flickr
• Halen en brengen: Debat tijdens Dag Ondergronds Bouwen 2011, fotograaf Ewout Staartjes
• Afwegingskader Ondergronds vs. Bovengronds Bouwen: Artist impression van het nieuwe
Amsterdam Centraal Station, beeld van Benthem Crouwel Architects
• Richtlijn Tunnelbouw: Boortunnel Groene Hart, https://beeldbank.rws.nl,
Rijkswaterstaat/Ton Poortvliet’
• Project Procesverbetering: locatie onbekend, fotograaf Herman Brinkman
• Project Tunnelrenovatie en -onderhoud: Boortunnel voor de HSL nabij Rotterdam Airport,
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Ton Poortvliet’
• Project Veiligheid korte tunnels en stadstunnels: Hubertustunnel in Den Haag,
fotograaf Jaap van den Beukel
• Project Trillingen en laagfrequent geluid: locatie onbekend, fotograaf Wim Kok
• Project Kabels & leidingen in de grondexploitatie: Buisleidingenstraat Pernis , fotograaf Bert de Jong
• Afwegingskader Hoogspanning ondergronds: Hoogspanningsmast bij Zeist, foto van Flickr
• Project Geocommunicatie: Station Rokin tijdens de Open Dag van de Noord/Zuidlijn,
fotograaf Ge Dubbelman / Hollandse Hoogte 2010
• Praktijkonderzoek Innovatieve detectietechnieken: Detectie met grondradar, foto van Flickr
• Kennis die klaarligt: Overzicht van publicaties, fotograaf Sirene Ontwerpers
• Actie!: Toespraak ‘op de zeepkist’ tijdens Technologiesymposium 2010, fotograaf Frank Penders

Druk
Grafisch Goed, Rotterdam

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Founding members:
• Ballast Nedam Infra
• Koninklijke BAM Groep NV / BAM Civiel
• Delft Cluster (Deltares)
• Havenbedrijf Rotterdam
• Ingenieursbureau Movares Nederland
• ProRail
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Rijkswaterstaat
• Strukton Civiel
• TBI Holdings
• TEC
• Van Hattum en Blankevoort

Participanten:
• ABT
• ADC
• APPM Management Consultants
• Arbo Unie
• ARCADIS Nederland
• Arthe Civil & Structure
• Besix Nederland
• Bouwend Nederland
• Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
• CFE Nederland
• Croon Elektrotechniek B.V.
• DGMR Industrie, Verkeer & Milieu
• Dura Vermeer Divisie Infra BV
• Fugro Ingenieursbureau B.V. en Fugro-Inpark
• Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
• Gemeente Arnhem
• Gemeente Den Haag, Ingenieursbureau
• Gemeente Rotterdam, Gemeentewerken
• Gemeente Utrecht, Dienst Stadsbeheer
• Grontmij Nederland
• H3mhuijben Consultancy
• Heijmans / Breijn
• Herrenknecht Nederland
• Hompe en Taselaar
• Kanaalkruising Sluiskil B.V.
• Martens en Van Oord Groep
• Max Bögl Nederland
• Ministerie van VROM
• Mott McDonald
• Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid
(Nibra)
• Nedmobiel
• Plaxis BV
• Raadgevend Ingenieursbureau Lievense
• Royal Haskoning Nederland
• Van Oord Nederland
• Westerscheldetunnel
• Witteveen & Bos Raadgevende Ingenieurs
• Zeeland Seaports

Kent u ons al?
Misschien dat u het COB allang
kent. Dat u weet dat het COB met een
netwerk van organisaties vragen oppakt
omtrent ondergronds bouwen en ondergronds
ruimtegebruik. Misschien dat u al weet dat actieve
deelname aan dat netwerk u helpt de benodigde
kennis en ervaring op te doen. Dat u er alleen nog
niet aan toegekomen bent participant te worden.
Maar als dit niet het geval is: lees dan vooral
deze brochure. Dan weet u wat het COB
voor u kan betekenen
(en u voor het COB).
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