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Het COB-netwerk
Ten tijde van publicatie op 4 augustus 2015

Ondergronds ruimtegebruik kan een essentiële bijdrage leveren aan een mooi,
leefbaar en duurzaam Nederland. Maar het vakgebied is complex; er zijn veel
factoren in het spel en er zijn veel partijen betrokken. Samenwerking is onmisbaar,
en daarbij speelt het COB een belangrijke rol. Ook in 2014 heeft het COB zich ingespannen voor gezamenlijke kennisontwikkeling. Samen met haar participanten
werkt het COB aan oplossingen die voor iedereen van waarde zijn.
Het COB is een netwerkorganisatie met meer dan vijftig participanten. Dit netwerk bruiste
in 2014 wederom van de energie. Veel platforms en werkgroepen hebben gedreven, kritisch
en praktisch gewerkt om kennis vast te leggen, te delen en zo te vertalen dat die toepasbaar
is in de praktijk. En ondanks de lastige periode in de bouwwereld, hebben we vier nieuwe
participanten mogen begroeten.
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Nieuw in 2014
In 2014 werden de contouren van de Bouwcampus langzaam duidelijk en sloot het COB
zich definitief aan als partner. Er werd gestart
met de voorbereidingen voor de verhuizing
naar Delft. Voor SKB was 2014 het laatste
jaar. De Carrousel Ondergrond en Ordening,
een gezamenlijke activiteit van SKB en het
COB, werd daarom ondergebracht bij het
COB. Het COB werd in 2014 ook facilitator
van het platform Niet-rijkstunnels.

Balans per 31 december 2014
Activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
€ 140.000
€ 1.355.000

Eigen vermogen
Bestemmingsfonds
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Totaal

€ 1.495.000

Expertise

€ 1.3 mln. projectbijdragen

Mix

€ 486.000
€ 62.000
€ 3.000

Bereidheid tot
kennisdelen

& Match

In-kind bijdragen

€ 944.000
€ 1.495.000

Praktijkervaring

€ 0.7 mln. participantbijdragen
€ 1.4 mln. uitvoeringsprogramma
Afgeronde projecten

• Handboek Tunnelbouw:

sinds lancering 31 okt. 2014
ca. 6.600 unieke bezoekers,
gemiddeld 800 paginaweergaven per week

• Kabels, leidingen en mensen
(i.s.m. CROW)

oktober, 263 downloads

• Instandhouding zinkvoegen
oktober, 132 downloads

• Wederzijdse nieuwsgierigheid
oktober, 74 downloads

• Inspiratiedocument
Duurzaamheid

juni, 263 downloads

Initiatieven

• 8x Kennis- en innovatieprogramma Bodem
en ondergrond (KIBO):

» Evaluatie mantelbuizenputconstructie
» Slimme regie in de praktijk
» Intelligent inspecteren niet-stalen leidingen
» Onbekende baten van de ondergrond
» Data delen
» Business case verwijderen functievrije K&L
» Flexibele netwerken
» Saneringsopgave kabel en leidingen

• Expertteam KIS Maastunnel
• Campagne WTC2017 Amsterdam
i.s.m. KIVI TTOW

€ 0.6 mln. organisatie
Netwerkactiviteiten

• 7 platforms:
» Carrousel
» Ordening en ondergrond

Publicaties

• 12x reguliere en

2x speciale digitale
nieuwsbrief

» Kabels en leidingen
» Koplopergroep

• 3x Onderbouwing +

» Veiligheid
» Niet-rijkstunnels

• 9x nieuwsbericht
• Kennisbank: bijna

» KPT

• Bezoeken (potentiële)
participanten

• Zitting in besturen
Bouwcampus

• Website: ca. 48.000 unieke
bezoekers (+12% t.o.v.
2013), gemiddeld 1800
paginaweergaven per week
(idem in 2013)

Verdieping

2000 documenten,
ca. 10.000 unieke
bezoekers (+15%
t.o.v. 2013), ca. 9200
downloads (+27%
t.o.v. 2013)

Bijeenkomsten

• COB-congres
• Diner van de Ondergrond
• Sessie IABR
• Flexival
• 6x Carrousel
• 3x platform O&O
• 3x platform K&L
• 7x koplopergroep
• Workshop O&O en K&L
• 3x platform Veiligheid
• 2x platform Niet-rijkstunnels
• 2x masterclas Zeven sleutels

