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In 2015 bestond het COB twintig jaar. Al twintig jaar worden we voortgedreven
door passie voor een werkveld dat alleen maar complexer, veelzijdiger en
leuker wordt. Ging het twintig jaar geleden vooral om boren in slappe bodem,
nu kijken we naar duurzaamheid, assetmanagement van ondergrondse infra
(groot en klein), de waarde van ondergronds bouwen (ook bovengronds) en het
probleemloos openstellen van tunnels.
Het COB richt zich op de integrale aanpak waar ondergrondse projecten om vragen,
en waar de BV Nederland beter van wordt. Als je eenmaal gegrepen wordt door de
passie en het plezier die dat je oplevert, laat je niet meer los. Daarom werken steeds
meer participanten in, met, bij en voor het COB. Omdat samen slimmer worden leuk
is, en samen kennis delen werkt. Met de platforms als veilige ontmoetingsplaats, en de
koppeling aan praktijkprojecten als stimulans om kennis echt toepasbaar te maken.
Wij zijn trots en blij met zo’n fantastisch netwerk!
Nieuw in 2015
In maart is het COB verhuisd naar de Bouwcampus. De start op deze gloednieuwe locatie
werd gemarkeerd met het Diner van de Ondergrond, waarop de recent ingestelde programmaraad goedkeuring gaf aan de strategie, het COB-programma 2015-2020. Later
in het jaar is de website vernieuwd en kwam de eerste Onderbreking uit. Aan inhoud
hiervoor is geen gebrek, dat ziet u in dit jaarverslag. Het netwerk is in omvang ongeveer
gelijk gebleven. Een aantal organisaties is hun eigen weg gegaan, maar er zijn ook weer
participanten bij gekomen.

COB-programma 2015-2020
Expertise

€ 1.3 mln. projectbijdragen

Bereidheid tot kennisdelen

In-kind bijdragen

Praktijkervaring

€ 0.7 mln. participanten

€ 1.2 mln. uitvoeringsprogramma

€ 0.8 mln. organisatie

Loopt voortvarend

Netwerkactiviteiten

• Bezoeken (potentiële) participanten
• Zitting in besturen Bouwcampus
• 3-5 bijeenkomsten per platform:
Veiligheid, Kabels en leidingen, O&O,
Carrousel, Niet-rijkstunnels, Beheer en
onderhoud, koplopergroep Integrale
tunnelprojecten.

• Diner van de Ondergrond
• Ontbijtsessie programmaraad
• Projectenmarathon i.s.m. KIVI TTOW
• COB-congres
EINdRAPPoRt
V150

Gevolgen inwerkingtreding
Wet lokaal spoor
Verkenning

Communicatiemiddelen

• 11x digitale nieuwsbrief
• 3x Onderbouwing + Verdieping
• Nieuw: 3x de Onderbreking
• Website: ca. 52.400 unieke bezoekers (+10%
t.o.v. 2014), gemiddeld 3000 paginaweergaven
per week (+10% t.o.v. 2014)

• Kennisbank: ruim 2000 items, ca. 12.500
KPT

KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

Begin 2015 zijn binnen vier thema’s vijftien kennisvragen geformuleerd
die het COB de komende jaren richting geven. Hoe ver zijn we met deze
opgaven? Hieronder staan enkele highlights uit 2015. Meer informatie
vindt u op www.cob.nl.

unieke bezoekers (+18% t.o.v. 2014), ca. 9700
downloads (+1% t.o.v. 2014)

THEMA

Wordt later verder uitgewerkt

Verbinden

THEMA

Assetmanagement

THEMA

Duurzaamheid

THEMA

Hoe zorgen we ervoor
dat tunnels probleemloos opengaan?

• Publicatie Cahier Samenwerking
• Publicatie Evaluatie Sluiskiltunnel
• Rapport Inwerkingtreding Wet lokaal spoor

Hoe pakken we het renoveren • Opstart platform Beheer en onderhoud
van tunnels zo effectief en
• Evaluatie Velsertunnel
efficiënt mogelijk aan?
• Project KIS Maastunnel

Hoe kunnen nutsvoorzieningen
effectief ingepast worden bij
duurzame gebiedsinrichting?

• Workshops N213
• Initiatief Mantelbuizen-

Hoe ziet het vakgebied
ondergronds bouwen
in de toekomst eruit?

• Advies geschreven voor 3TU
• Project COB en onderwijs
• Verkenning Big data

Wat is de werkelijke renovatieopgave van kabels en
leidingen, en hoe pakken we
deze slim aan?

• Project Intelligent pigging

Hoe zorgen we dat de ingezette
trend naar geheel duurzame
tunnels wordt uitgebouwd?

• Evaluatie expertteam

Hoe kunnen we ondergronds bouwen sneller
en met minder hinder
uitvoeren?

• Project Best practices monitoring
• Beheer Handboek Tunnelbouw
• Slotbijeenkomst Geo-Impuls
• Beheer website Geo-Impuls

Hoe kunnen ondergrondse
objecten effectief worden
aangelegd en beheerd?

• Voorstel Duurzaam assetmanagement van

Hoe vertalen we de begrippen
‘flexibiliteit’ en ‘adaptief gebruik’
naar ondergrondse toepassingen?

• Initiatief Data delen

Hoe zorgen we ervoor
dat projecten zonder
conflicten gerealiseerd
worden?

• Initiatief Leertraject Gaasperdammertunnel
• Seminar Socratisch gesprek
• Drie bijeenkomsten platform Veiligheid
• Drie bijeenkomsten koplopergroep

Wat zijn de kansen en risico’s voor
ondergronds bouwen wanneer
er gebruikgemaakt wordt van
bodemenergie?

Invulling volgt na 2015

overgedragen aan STOWA

• Drie bijeenkomsten platform
Kabels en leidingen

kleine ondergrondse infrastructuur

• Doorontwikkeling projectplannen KIBO

putconstructie

Duurzaamheid Rotterdamsebaan

• Project Energiereductie tunnels

Waardering

Hoe maken we ondergrondse
ruimten veilig, mooi, interessant en prettig vertoeven?

• Herinrichting aandachts-

Hoe kunnen we partijen ondersteunen bij de ontwikkeling van
beleid voor de ondergrond en de
vertaalslag naar de praktijk?

• Flexival Sporen naar waarde
• Vijf bijeenkomsten Carrousel

Hoe ziet de businesscase van de
ondergrond er écht uit?

• Initiatief Baten

Hoe stimuleren we meervoudig
ruimtegebruik, met name in
stedelijk gebied?

Invulling volgt na 2015

gebied en platform
Ordening en waarde

Ondergrond en ordening

• Drie bijeenkomsten platform O&O

van de ondergrond

