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In beeld
Ieder jaar komen de kopstukken uit het COB-netwerk bij elkaar op het
Diner van de Ondergrond. De editie van 2015 op 26 maart jl. ziet u op
de foto’s in dit cahier. De avond markeerde de start van het COB op de
Bouwcampus. Als symbolische bijdrage stelden de participanten een
totempaal samen die letterlijk en figuurlijk de richting van het COB
voor de komende jaren zichtbaar maakt: de participanten geven kleur
aan onze aanpak en de totempaal als symbool geeft ons richting. Op de
totem zijn de vier thema’s (zie hoofdstuk 4) uitgebeeld. Door zijn plek
in onze kantoorruimte herinnert de totem ons dagelijks aan onze rol in
dienst van het COB-netwerk.

Hoofdstuk 1

Inleiding
De wereld om ons heen verandert, en daarmee het profiel van ons
vakgebied en (de behoeftes van) onze participanten. Vanuit het
COB bekijken we geregeld wat deze veranderingen betekenen
voor ons huidige en toekomstige werk. Dit document beschrijft
de voor ons relevante ontwikkelingen in de maatschappij en het
netwerk (hoofdstuk 3) en de thema’s en kennisvragen die daaruit
voortvloeien (hoofdstuk 4). Vervolgens laten we zien hoe we
deze thema’s oppakken in onze organisatie (hoofdstuk 5).

De wereld van het ondergronds bouwen
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In de wereld van het ondergronds bouwen zien we een steeds breder
en complexer wordend pallet van aspecten, opgaven en uitdagingen.
De ondergrondse ruimte wordt schaarser en functies kunnen elkaar
tegenwerken of zelfs uitsluiten. Technische opgaven, zoals bouwen
in slappe bodem, anticiperen op de levensduur van objecten en het
gebruik van ICT-systemen, verbinden zich met procesopgaven,
zoals sneller en met minder hinder bouwen, probleemloze
tunnelopenstellingen en soepele samenwerking bij het aan- en
verleggen van kabels en leidingen. De verschillende werkvelden
kennen een eigen dynamiek, eigen spelers en eigen belangen, die
op elkaar moeten aansluiten. De opgaven die ontstaan zijn met
elkaar verbonden, zitten elkaar in de weg of versterken elkaar, mede
afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.
Ook de waardering van ondergronds bouwen is complex: enerzijds
wordt er maatschappelijke waarde gegenereerd, anderzijds ontstaat er
economische waarde door een toename van bedrijvigheid. De harde
kosten van ondergronds bouwen lijken of zijn soms hoog, maar op
het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke opgaven (meervoudig
ruimtegebruik) en kwaliteit van de leefomgeving kan de winst groot
zijn. Het waarderen en beprijzen van die winst blijft lastig.
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Er is nog veel te leren. We willen in steeds complexere en risicovollere
situaties bouwen in een samenleving waar overlast voor de omgeving
steeds minder acceptabel is. Dat vereist kennis, verantwoorde keuzes,
vakmanschap en regie. En dat vraagt om nieuwsgierige, vakbekwame,
kritische en innovatieve professionals.

Missie en visie van het COB
Ondergronds ruimtegebruik kan een essentiële bijdrage leveren aan
een mooi, leefbaar en duurzaam Nederland. Vanuit de gedachte dat
alleen integrale oplossingen echt waarde kunnen leveren, wil het
COB – samen met het netwerk – het vak en het vakmanschap over
ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik in de volle
breedte verder ontwikkelen en laten aansluiten bij bovengrondse
ontwikkelingen. Het COB richt zich op organisaties die betrokken
zijn bij ondergrondse projecten (de participanten). Door samen met
hen relevante vraagstukken op te pakken, groeit het vakmanschap
en het integrale perspectief waarmee ondergronds ruimtegebruik
zijn potentie voor de maatschappij kan waarmaken.

Hoofdstuk 1 - Inleiding
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Hoofdstuk 2

Wat m aak t het COB
uniek?
Het vernieuwen van de kennisagenda betekent niet dat het
COB anders te werk zal gaan. Integendeel, onze werkwijze is bij
uitstek geschikt voor het signaleren en aanpakken van nieuwe
vraagstukken. Ook is onze aanpak datgene wat ons onderscheidt
van soortgelijke organisaties op het gebied van bouw en
ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk leest u er alles over.

Écht samen
Kennis opdoen door meedoen, dat is de leuze van het COB.
Samenwerking staat centraal. 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 daarom opgezet als netwerkorganisatie.
Een kleine kern (het bureau) met daaromheen meer dan vijftig
participanten die betrokken zijn bij ondergronds ruimtegebruik.
Publieke en private partijen en kennisinstellingen, zoals grote
opdrachtgevers, Rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden,
netbeheerders, ingenieursbureaus, aannemers, kennisinstellingen en
toeleveranciers. De participanten betalen een geldelijke bedrage en/
of investeren in mensuren. In een gemiddeld jaar werken ongeveer
driehonderdvijftig mensen vanuit onze participantenorganisaties
voor, met en in het COB.
Gezamenlijke kennisontwikkeling in een veilige omgeving, waarin
men vrijuit kan praten vanuit eigen ervaring en kennis, is volgens
het COB hét middel om de kwaliteit van ondergronds ruimtegebruik
te versterken. Binnen het COB zien participanten elkaar op
kennisgebied niet als concurrenten, maar als partijen die samen,
pre-concurrentieel, werken aan oplossingen voor gezamenlijke
opgaven. Het COB hecht eraan onafhankelijkheid te bewaren: we
Hoofdstuk 2 - Wat maakt het COB uniek?

9

figuur 1 • globale werkwijze COB
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Kennisontwikkeling binnen het
COB vindt plaats in afgebakende
projecten (grijze bollen). De COBplatforms (blauwe bollen) vormen
echter de kern van het COB. Dit zijn
de veilige omgevingen waarin de
participanten inhoudelijk over hun
vakgebied discussiëren en kennis
uitwisselen. Deelnemers kunnen
vraagstukken op de agenda zetten,
casussen inbrengen en oplossingen
bespreken. Zo ontstaan er vaak
nieuwe projecten vanuit een platform, maar dat hoeft niet. De ontmoetingen binnen een platform
zorgen al voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
figuur 2 • COB-platforms en -projecten
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zorgen ervoor dat er niet een belang van één van de partijen voorop
staat, maar het belang van de kennisinfrastructuur van Nederland.
Resultaten zijn niet altijd concreet of tastbaar, maar daarom niet
minder waardevol. Het gezamenlijk bespreken en initiëren van
ontwikkelingen, het vervullen van een klankbordfunctie, het
verkennen van de oplossingsruimte en elkaar leren begrijpen, zijn
essentiële activiteiten om het vakgebied verder te ontplooien.
Het COB werkt ook samen met andere netwerkorganisaties. Dit
kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld in een project, maar ook structureel.
Zo wisselen het COB en het Kennisplatform Tunnelveiligheid
(KPT) regelmatig kennis en contacten uit, en is de Stichting A.M.
Schreuders bij het COB ondergebracht. Een andere partner is
ingenieursvereniging KIVI TTOW, die op haar beurt lid is van het
ITA, de internationale koepelorganisatie voor tunnelexperts. Op
deze manier is het COB-netwerk ook verbonden met het buitenland.

Werkwijze
Het COB pakt kennisontwikkeling heel praktisch en concreet aan.
Figuur 1 toont de globale werkwijze. Bijna altijd is de praktijk direct
of indirect de aanjager van een project en bijna altijd resulteert een
project in commerciële of maatschappelijke waarde voor het hele
netwerk. Het COB pakt alleen vraagstukken op die relevant zijn
voor verschillende partijen en waaraan verschillende partijen willen
meewerken. In feite meet het COB de relevantie van een vraagstuk
aan de hand van het aantal mensen dat eraan wil meewerken.
Een belangrijke onderdeel van de COB-werkwijze is het signaleren
en ‘uitpluizen’ van vraagstukken (de vraagarticulatie). De meeste
vragen komen voort uit platformbijeenkomsten, waar participanten inhoudelijk discussiëren over hun vakgebied (zie figuur 2). Nadat
een onderwerp is vastgesteld, wordt er in de meeste gevallen een
startbijeenkomst georganiseerd om te inventariseren in hoeverre de
kwestie leeft in het netwerk en welke invalshoeken men ziet. Soms
leidt een startbijeenkomst direct tot een concrete probleemstelling
en kan het COB – indien nodig – op zoek naar financiering voor een
project. Andere keren wordt het onderwerp eerst verder uitgediept.

Hoofdstuk 2 - Wat maakt het COB uniek?

11

Wanneer er genoeg partijen willen investeren in een project (met
uren en/of geld) wordt er een werkgroep of commissie samengesteld
met professionals uit het COB-netwerk (zo nodig aangevuld met
mensen van daarbuiten) en gaat het werk van start – in nauwe
samenwerking met het COB-bureau. Een project kan verschillende
doelen hebben, zoals het ontwikkelen van een visie, het opdoen
of vergroten van feitenkennis, het ontwikkelen van instrumenten
of het leren of verbeteren van vaardigheden. 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. Het resultaat kan ook zijn dat de
deelnemers hebben geleerd van het project en de opgedane kennis
en vaardigheden gaan toepassen in de praktijk. Het resultaat wordt
in alle gevallen gedeeld in het netwerk via presentaties, de gratis
kennisbank, de website en/of de Onderbouwing (ons magazine).
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Het delen van de resultaten is niet het eindpunt. Het is vaak juist
het begin. Onze participanten gaan (samen) met de oplossingen aan
de slag in nieuwe en lopende praktijkprojecten. Met hun feedback
valideren we de resultaten, en kunnen er nieuwe of anderen kennisvragen ontstaan, waarmee het proces opnieuw begint.

Het COB is…
Proactief
Meedoen met het COB is vooraan staan bij de ontwikkelingen. Tijdens
congressen, werkgroepoverleggen en platformbijeenkomsten gaat
het over de onderwerpen die onze participanten nú bezighouden.
Waar lopen zij tegenaan, welke trends zien zij ontstaan? U hoort
ontwikkelingen uit de eerste hand en kunt er direct mee aan de
slag, doordat COB-activiteiten op deze ontwikkelingen worden
gebaseerd. En zo kunnen er weer nieuwe ontwikkelingen ontstaan,
waar u zelf richting aan hebt gegeven.
Persoonlijk
Door uit te gaan van een actieve groep van participanten ontstaat er
persoonlijke toewijding om bij te dragen aan de oplossing van een
probleem. Het COB-bureau kent de participanten ook persoonlijk
en weet wat hen inhoudelijk drijft en bezighoudt. We volgen hun
bijzondere verrichtingen en geven hen de ruimte – en stimuleren
ze – om hun prestaties en leerervaringen te delen met het netwerk.
cahier programma 2015-2020

Kundig
Het gaat bij het COB om echte inhoud (techniek, proces, management,
beleid ) met echt inhoudelijke mensen. Het COB-bureau heeft mensen
in dienst die een positie hebben in het netwerk op basis van hun kennis;
zij zijn niet alleen procesmanagers, maar echte gesprekspartners.
Opdrachtgevers en opdrachtnemers worden zo veel mogelijk
geholpen in de articulatie van hun vraagstukken – vraagstukken die
vaak met elkaar samenhangen. Het COB richt zich op het formuleren
van gezamenlijke doelen voor gezamenlijke problemen.
Aandachtig
Ondergronds ruimtegebruik en ondergronds bouwen zijn vaak
omgeven met gevoeligheden en onzekerheden. Het COB is een
‘veilige omgeving’ waarin ook lastige thema’s aangekaart kunnen
worden. Het COB neemt bovendien de tijd om problemen die
langdurige aandacht vragen vanuit een breed perspectief op de
agenda te zetten en te houden. We communiceren niet alleen over de
projecten die spelen, maar kijken ook naar relevante ontwikkelingen
in de publieke en private wereld en de kansen en bedreigingen voor
ondergronds ruimtegebruik.
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Een bron van inspiratie
Het COB ziet het als zijn taak om de waarde van de ondergrond
zichtbaar te maken. In de Onderbouwing, op het COB-congres, op
de website en in de nieuwsbrief laten we zien hoe mooi en veelzijdig
ondergronds bouwen kan zijn. Zo willen we de creatieve geest van
onze participanten blijven prikkelen. De ontmoetingen tussen
participanten dragen ook hieraan bij. Actieve COB-deelnemers
leren te kijken vanuit verschillende rollen en krijgen begrip voor
elkaar, wat hun denkkader (verder) verruimt.

Hoofdstuk 2 - Wat maakt het COB uniek?
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Hoofdstuk 3

Relevante trends
De activiteiten van het COB zijn sterk afhankelijk van ontwikkelingen in de maatschappij en de bouwsector. Dit hoofdstuk
belicht trends die het meest relevant zijn voor het COB. In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe we hiermee willen omgaan.
Verstedelijking zet door
De stad wordt steeds compacter en ondergronds raakt het overvol.
De Deltametropool – Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht,
met het groene hart als stadspark – wordt steeds meer gezien als één
geheel, waarbij leefkwaliteit, economische bloei en bereikbaarheid
in wankel evenwicht met elkaar zijn. Het is onmogelijk om een stad
in te richten zonder efficiënt en creatief gebruik van de ondergrondse
ruimte. Meervoudig ruimtegebruik is niet meer vrijblijvend, maar
noodzakelijk. Zorgpunt hierbij is dat die meervoudigheid nu nog
complexe besluitvorming en wet- en regelgeving betekent.
Van projecten naar gebieden
Regio’s in het Oosten, Zuiden en Noorden vormen hun eigen
metropool en pakken vraagstukken meer integraal op (zoals
Ingenieurs Netwerk Twente en Brainport). In het nieuwe MIRT is
te zien dat ook de Rijksoverheid van een projectgerichte aanpak is
overgestapt naar een gebiedsgerichte aanpak.
Andere aanpak kennisontwikkeling
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gaat op een ander
manier werken aan kennisontwikkeling. In 2015 start het kennisen innovatieprogramma Bodem en ondergrond (KIBO), waarbij
het initiatief bij de stakeholders ligt. Stakeholders moeten coalities
vormen, waar mogelijk op basis van de ‘triple helix’ (bedrijfsleven,
kennisinstituten en overheid) en zelf de projecten financieren.
IenM is hierbij ook een participant. Daarnaast is het SKB inmiddels
gestopt en dit netwerk zal zich opnieuw moeten organiseren. De
Bouwcampus is juist van start gegaan. Diverse organisaties die zich

Hoofdstuk 3 - Relevante trends
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richten op kennisontwikkeling in de bouwsector hebben zich in de
Bouwcampus verzameld, waaronder het COB. Deze bundeling van
krachten zal op termijn zeker haar effect hebben. De verschillen
in benadering en werkwijzen vergen echter een periode van
gewenning; concrete resultaten zullen pas daarna mogelijk zijn.
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Duurzaamheid krijgt vorm in de ondergrond
Dat wat we in de aarde stoppen, ligt er voor (bijna) altijd en
iedere ingreep kan nu en in de toekomst verstrekkende gevolgen
hebben. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk aspect bij (deels)
ondergrondse projecten. Toekomstige generaties moeten ook nog
blij zijn met de aangelegde infrastructuur en bouwwerken (denk aan
onderhoud, maar ook aan uitstraling/vormgeving). Bij alle betrokken
partijen groeit het besef dat flexibiliteit en zorgvuldige afwegingen
onmisbaar zijn. De levenscyclus komt centraal te staan, evenals het
bewust omgaan met Moeder Aarde en de beperkte hoeveelheid
grondstoffen die er is. Projecten moeten bovendien duurzame waarde
toevoegen op het gebied van veiligheid, economie en mobiliteit. De
maatschappij vraagt om een verschuiving van ondergrondse objecten
die iets kosten (hoge budgetten, openstellingvraagstukken) naar
objecten die iets opleveren (minder energieverbruik, schone lucht,
betere doorstroming, mooiere omgeving).
Mondige burger
De maatschappij vraagt niet alleen om meer (duurzame) waarde,
maar is ook beter hoorbaar. Burgerinitiatieven, belangengroepen en
individuele omwonenden spelen een steeds grotere rol bij bouwen infraprojecten. Zeker bij ondergronds bouwen is dat het geval,
omdat dit werk vaak een grote impact op de omgeving heeft, zonder
dat er veel te zien is en het eindresultaat lang op zich kan laten
wachten. Omgevingsmanagement en (geo)risicocommunicatie zijn
dan ook belangrijke onderwerpen.
Het energielandschap verandert en de opgaven ook
De manier waarop we energie opwekken, bewaren, verspreiden en
weer terugwinnen verandert in snel tempo. De ondergrond heeft
binnen elke fase een functie en biedt in potentie veel oplossingen.
Dit vraagt onder andere om f lexibele en toekomstbestendige
netwerken. De positie van tunnels en andere ondergrondse objecten
in het energielandschap is bijzonder. Daar waar bovengronds het
energiegebruik in gebouwen en voor infrastructuur al lang op de
cahier programma 2015-2020

agenda staat, is dit voor ondergrondse objecten pas recent urgent
geworden. Strenge veiligheidseisen zorgen hier voor een hoog
energieverbruik. In een energieneutrale omgeving horen echter ook
energieneutrale tunnels.
Integraal ontwerpen wordt ook adaptief ontwerpen
Voor klimaatopgaven wordt steeds vaker naar de ondergrond gekeken.
Meervoudig ruimtegebruik is hierbij in opkomst: parkeergarages
met een waterberging, rioolbuizen die energie opwekken, tunnels
die onderdeel zijn van waterveiligheidssystemen. De mogelijkheden
moeten onderzocht worden. Klimaatopgaven vragen in ieder geval
een integrale en een adaptieve aanpak (bouwen voor de toekomst).
Flexibiliteit wordt het uitgangspunt.
Standaardiseren waar het kan
Ondergronds bouwen is complex, maar veel is redelijk reproduceerbaar. De sector wordt volwassen en realiseert zich dat ondergrondse
constructies zelden helemaal uniek zijn. Gemiddeld is zo’n tachtig
procent van een project al eens eerder gedaan, of wordt tachtig procent ervan herhaald in de toekomst. Men ziet in dat het loont om te
standaardiseren. Er blijft daarmee ook meer tijd en geld over om voor
de overige twintig procent van een project goed maatwerk te leveren.
Connectivity (ICT) krijgt kernfunctie in ieder object en proces
Smart grids, big data, ‘the internet of things’, zelfsturende en
connected auto’s zijn ontwikkelingen die ook voor het ondergronds
bouwen relevant kunnen zijn. BIM en ICT-systemen spelen nu al een
belangrijke rol in openstellings- en bouwprocessen. Veel potentieel
invloedrijke oplossingen zijn echter nog niet uitgekristalliseerd. Er
is inzicht nodig in het delen van data en technologie: wie heeft wat,
wie kan wat gebruiken, wie heeft toegang en wat kan men ermee?
In het ontwerpproces is 3D-modellering vrij gebruikelijk, maar de
aansluiting naar de dagelijkse praktijk van de bouw verloopt nog
stroef. Daarnaast brengt iedere ontwikkeling risico’s met zich mee.
Cybersecurity is zowel in tunnels die een sleutelrol vervullen in onze
infrastructuur als bij datanetwerken een belangrijk punt van zorg.
Minder aanleg, meer beheer, onderhoud en renovatie
Hoewel er de komende tien jaar nog een f link aantal tunnels gepland
staat, is het aantal infrastructurele ondergrondse werken (zowel
tunnels als kabels en leidingen) dat aan renovatie of vervanging toe
Hoofdstuk 3 - Relevante trends
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is, vele malen groter. Daarnaast zullen alle overige ondergrondse
objecten moeten worden aangepast aan een veranderende omgeving.
Er is op verschillende manieren naar deze opgave gekeken, maar
een heldere aanpak en optimalisatie van de inspanning is er nog
niet. Ook bij renovaties loont het om te leren van elk project. Hoe
kunnen we steeds slimmer renoveren?
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Verschuiving van verantwoordelijkheden
Rijkswaterstaat en ProRail werken al een aantal jaar volgens de
principes ‘De markt tenzij’ en ‘Meer met de markt/co-creatie’. Een
gevolg is dat de kennis bij de opdrachtgevers wegvloeit. Het leren
acteren in de nieuwe rol is bovendien voor zowel opdrachtgever
als opdrachtnemer lastig; bij veel ondergrondse projecten zien
we vergelijkbare problemen terugkomen. Daarnaast zijn de
verantwoordelijkheden van steden, regio’s en provincies op
het gebied van ondergronds ruimtegebruik vergroot, maar is de
daarvoor benodigde kennisinfrastructuur nog in ontwikkeling. De
implicaties van nieuw Rijksoverheidsbeleid (STRONG) zijn ook
nog niet duidelijk. Alle partijen willen ondergrondgerelateerde
projecten makkelijker, sneller, duurzamer en economisch rendabeler
maken; tussen dat einddoel en de praktijk zijn er nog wat obstakels
te overwinnen.
Behoefte aan vakmanschap
Door de vergrijzing en de krimp van partijen als Rijkswaterstaat,
ProRail en de gemeentelijke ingenieursdiensten kan er belangrijke
kennis en ervaring verloren gaan of versnipperen. Er wordt vaak
gezegd dat opdrachtgevers weinig kennis in huis hoeven te hebben
en vooral functioneel kunnen aanbesteden, maar bij veel partijen
blijft de overtuiging bestaan dat kennis wel degelijk nodig is voor
goed opdrachtgeverschap. Aan opdrachtgeverszijde leidt vooral
de inzet van zelfstandige professionals ertoe dat de investering in
eigen kennis minder is geworden. De grote bouwers worstelen met
het op peil houden van hun vakmensen. Evaluaties van projecten en
kennisborging zijn belangrijke opgaven.
De roep om voorspelbaarheid
In de bouw – en zeker bij projecten in de ondergrond – is het nu
nog eerder regel dan uitzondering dat een project langer duurt en
meer kost dan gepland. De roep om hier verandering in te brengen,
klinkt steeds luider. Opdrachtgevers willen vooraf weten wat een
cahier programma 2015-2020

oplossing werkelijk gaat kosten en wat het werkelijk gaat opleveren.
Tunnels moeten probleemloos open, faalkosten moeten omlaag.
Aan dat laatste heeft het nationale werkprogramma Geo-Impuls een
belangrijke bijdrage geleverd, maar er is nog veel winst te behalen.
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Hoofdstuk 4

Kennisagenda
In dit hoofdstuk zijn de relevante trends uit hoofdstuk 3 vertaald
naar thema’s voor het COB. Per thema beschrijven we (op
hoofdlijnen) de vragen die wij zien voor onze kennisagenda 20152020. We geven aan naar welk antwoord het COB wil toewerken
en noemen enkele activiteiten die daarbij horen.
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De vragen, antwoorden en activiteiten in dit hoofdstuk moeten als
richtinggevend worden gezien; de precieze uitwerking wordt samen
met de participanten bepaald. De programmaraad, die bestaat uit
(vertegenwoordigers van) onze participanten, zal de kennisagenda
ieder jaar evalueren en becommentariëren, waarna de inhoud zo nodig
bijgesteld wordt. Daarnaast beschrijven we in dit hoofdstuk per thema
slechts een aantal activiteiten; voor een uitgebreider overzicht verwijzen
we u naar hoofdstuk 5.

THEMA 1: Verbinden
Uit de trends blijkt dat de complexiteit van ondergrondse opgaven alleen
maar groeit. Complexiteit vraagt niet alleen om een integrale aanpak
en een integraal ontwerp. Adaptief ontwikkelen en ontwerpen zal het
uitgangpunt worden, naast het innovatief combineren van vakgebieden.
Voor het COB betekent dit dat projecten gericht op het leren samenwerken
en het ontwikkelen van ‘zachte vaardigheden’ nog belangrijker worden.
Hierbij gaat het vaak om het combineren van sociale intelligentie en
technische intelligentie. Zelfs vakgebieden die dicht naast elkaar werken,
zoals de mensen van de ondergrond en de ruimtelijke ontwikkelaars,
vinden en begrijpen elkaar niet zomaar, en vaak al helemaal niet in een
vroeg stadium van gebiedsontwikkeling.
Daarnaast is er de zoektocht naar effectieve manieren om bestaande
kennis vast te houden, nieuwe kennis te ontwikkelen en beide bij
betrokkenen te laten doorwerken. Ook hier is verbinden het toverwoord:
kennis moet ‘stromen’ om ervan te leren en als sector vooruitgang
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te boeken. Daarbij moet ook naar het buitenland worden gekeken;
kennisontwikkeling stopt niet bij de landsgrenzen. Internationaal
ervaringen uitwisselen en samenwerken draagt in alle landen bij aan een
hoger kennisniveau. Het COB ziet zichzelf als dé partij om deze opgave
voor het vakgebied ondergronds bouwen op te pakken en samen met
het netwerk uit te werken.
Er ontstaan ook ‘verbindingsopgaven’ door de toenemende invloed
van ICT. Niet alleen binnen tunnelveiligheid, maar ook op het gebied
van kabels en leidingen moeten verschillende vakgebieden vaker met
elkaar samenwerken. Alles heeft intelligentie, alles heeft sensoren; de
rol van experts verandert. Gaat open source technologie zijn intrede
doen in de sector? Er komt monitoringdata uit diepwanden, kabels en
leidingen, tunnelboormachines, gebouwen en de ruimte: wie maakt
van data kennis, waar leggen we ervaringen vast? Wat zou er gebeuren
als we meer data gaan delen? Zowel op de TU Eindhoven als bij de
UvA zijn hoogleraren Big data aangesteld. Welke kansen zien zij voor
de wereld van het ondergronds bouwen? Het COB heeft de ambitie
om het netwerk uit te breiden met participanten die niet rechtstreeks
betrokken zijn bij ondergronds bouwen, maar er wel mee te maken
hebben, zoals energiebedrijven. Op die manier kunnen de opgaven
effectiever opgepakt worden.
Het verbinden van vakgebieden is een methode om een verbeterslag te
maken. Er is veel interessante kennis binnen hele andere vakgebieden:
kennis uit de medische wereld kan ons helpen omgaan met de complexiteit
van kabels en leidingen, de landbouw is sterk in het snel doorvoeren van
innovaties, chemische installaties leren ons hoe je risicomanagement
professionaliseert. We denken dat het COB als belangrijke taak heeft om
deze kennis en ervaringen te presenteren en ons netwerk te prikkelen er
gebruik van te maken. We zijn ervan overtuigd dat ook hier de 80/20-regel
geldt: tachtig procent van de kennis is er al (in andere vakgebieden) en
wij moeten ons concentreren op de twintig procent unieke kennis die de
wereld van het ondergronds bouwen nodig heeft.
Hoofdstuk 4 - Kennisagenda
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THEMA 1 - Verbinden
Kennisvraag

Doel in 2020

En dus werkt het COB nu onder meer aan...

Hoe zorgen
we ervoor
dat tunnels
probleemloos
opengaan?

Er is wederzijds begrip,
werkprocessen zijn
opnieuw ingericht
en het bouwen en
beheren van tunnels
is weer ‘business as
usual’.

KIS Maastunnel
De gemeente Rotterdam wil de renovatie
van de Maastunnel gunnen aan een partij
die op hoog niveau kwaliteit, integraliteit en
samenwerking levert. Een team onder leiding
van het COB concretiseert deze begrippen,
zodat ze meegenomen kunnen worden in
deze en toekomstige aanbestedingen.
Koplopergroepen tunnelveiligheid
De koplopers zijn professionals die zich
bewezen hebben op het gebied van tunnelveiligheid én in het verbinden van civiel, TTI,
ICT en systems engineering. Het doel is om
een impuls te geven aan integraal denken en
werken binnen tunnelprojecten.
Cybersecurity
Vanwege hun centrale positie in onze
economie moet cybersecurity ook bij tunnels
en andere ondergrondse infrastructuur expliciete aandacht krijgen. Vanuit het Platform
Veiligheid gaat het COB in samenwerking
met het Nationaal Cyber Security Centrum
(NCSC) een werkgroep hiervoor oprichten.
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KPT-platform Bevoegd gezag
De speciale rol van bevoegd gezag en de
specifieke problematiek tijdens renovatie,
vragen om een veilige en besloten omgeving.
Daarom is via het KPT een platform Bevoegd
gezag opgestart. De minimale doelstelling is
het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de bevoegde gezagen. Mogelijk volgen
hieruit opgaven voor kennisontwikkeling.
Hoe ziet het
vakgebied
ondergronds
bouwen in de
toekomst eruit?
Of hoe zou dat
eruit moeten
zien?

Er is een nieuwe
leerstoel Ondergronds
bouwen die aansluit
op ontwikkelingen in
de sector.

Verkenning leerstoel
Binnen het ondergronds bouwen liggen er
naast civieltechnische opgaven ook vragen
op het gebied van bijvoorbeeld industriële
automatisering, kabels en leidingen, adaptief
ontwerpen, hinderreductie en assetmanagement. Hoe kunnen we die onderbrengen bij
één leerstoel Ondergronds bouwen? Het COB
is in gesprek met onder meer de TU’s over
invulling en sponsoring.
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Hoe kunnen we
ondergronds
bouwen sneller
en met minder
hinder uitvoeren?

Er is meer aandacht
voor de ondergrond in
projecten (vroegtijdig
en continu); er zijn
diverse methoden
verzameld en ontwikkeld om hinderarm te
bouwen.

Evaluatie Sluiskiltunnel
Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open
voor verkeer; op tijd en zonder meerkosten.
Wat valt er te leren van dit project? Er zijn op
veel vlakken nieuwe ervaringen opgedaan.
De BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en het
COB gaan kennis vastleggen, evalueren en
vertalen naar theorie en praktijk.
Monitoring
In praktijkprojecten zijn grote sprongen gemaakt op het gebied van monitoring (Noord/
Zuidlijn, Spoorzone Delft, A2 Maastricht),
maar veel kennis verdwijnt met het verdwijnen van de kennisdragers in het project.
Hoe houden we die kennis vast?
Portaal Geo-Impuls
Het nationale werkprogramma Geo-Impuls
(2009-2014) heeft veel nuttige hulpmiddelen opgeleverd voor het reduceren van
geotechnisch falen. Het COB zal de komende
jaren de website beheren die dienst doet als
toegangspoort.

Hoe zorgen
we ervoor dat
projecten zonder
conflicten
gerealiseerd
worden?

Partijen kunnen
beter samenwerken; persoonlijke
vaardigheden zijn verbeterd en organisaties
zijn beter ingesteld op
samenwerking.

Het COB werkt op diverse manieren aan
samenwerking. Een overzicht van deze activiteiten vindt u in het cahier Samenwerking dat
eind maart 2015 is verschenen. De publicatie
is gratis te downloaden via www.cob.nl
Coaching op samenwerking
COB-participanten die met een agile methode
hebben gewerkt (bv. scrum) kunnen hun
kennis en vaardigheden inzetten voor andere
projecten. Het COB wil bij voorkeur een
groep samenstellen van opdrachtgevers en
opdrachtnemers. Belangstellenden die willen
meedenken of er gebruik van zouden willen
maken, kunnen zich melden bij het COB.
Allianties in de etalage
Het bekijken van allianties in verschillende
sectoren kan het eigen inzicht vergroten
in de wijze waarop een alliantie voor een
specifiek project kan worden ingericht. Als
eerste stap wil het COB een alliantie in de
spoorbranche voor het voetlicht brengen.

Hoofdstuk 4 - Kennisagenda
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THEMA 2: Assetmanagement
Veel tunnels in Nederland zijn tussen nu en tien jaar toe aan
grootscheepse renovatie. Overige tunnels moeten slim worden onderhouden, en worden aangepast aan de veranderende eisen van deze
tijd. In het COB-netwerk is veel kennis aanwezig over de manier waarop
dit gedaan zou kunnen worden; de stap is nu om deze kennis te combineren en te benutten. Zo werkt de Landelijke Tunnelregisseur uit
hoe het renoveren van Rijkstunnels binnen de nieuwe Tunnelstandaard past. Het is belangrijk om bij de aanpak van niet-Rijkstunnels
van deze kennis te profiteren, zonder de eigenheid van die tunnels
en haar omgeving te onderschatten. Omgekeerd kan Rijkswaterstaat
gebruikmaken van de kennis die door de niet-Rijkstunneleigenaren
wordt ontwikkeld. Uitwisseling van opgedane kennis en ervaring
kan helpen om de nieuwe processen efficiënter te laten verlopen en te
zorgen voor slim beheer en onderhoud. Het gaat hierbij zowel om
technische aspecten (bv. zinkvoegen, ICT) als om organisatorische.
Minstens zo complex is assetmanagement van (kleinere)
ondergrondse infra zoals kabels en (buis)leidingen. Het aantal
objecten dat aan renovatie, vervanging of grootschalig onderhoud
toe is, is enorm. Het is echter niet duidelijk hoe groot de opgave
precies is en hoe deze efficiënt aangepakt kan worden. Het COB kan
daarbij een belangrijke rol spelen, door het helpen uitwisselen van
kennis en ervaringen en het zoeken naar slimme oplossingen.

Hoofdstuk 4 - Kennisagenda
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THEMA 2 - Assetmanagement
Kennisvraag

Doel in 2020

En dus werkt het COB nu onder meer aan...

Hoe pakken we
het renoveren
van tunnels zo
effectief en efficiënt mogelijk
aan?

We hebben
geleerd van pilots,
praktijkprojecten
en elkaar, er is
meer feitenkennis,
er zijn nieuwe
instrumenten,
vaardigheden zijn
verbeterd.

Oprichting platform Beheer en onderhoud
In samenwerking met Rijkswaterstaat en het
COB-platform Niet-rijkstunnels worden mensen
aan elkaar verbonden die beroepsmatig te
maken hebben met het beheer, onderhoud
of renovatie van ondergrondse infrastructuur.
Onder meer beheerders van te renoveren tunnels kunnen hier gemeenschappelijke opgaven
bespreken.
Renoveren in de praktijk (o.a. Schipholtunnels)
Het COB gaat onder meer meekijken met de renovatie van de Schipholtunnels: wat werkt goed,
wat kan beter? De ervaringen kunnen van grote
waarde zijn voor tunnels die nog volgen. Bovendien worden de concepten uit het COB-rapport
Wederzijdse nieuwsgierigheid getoetst.
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Wat is de
werkelijke
renovatieopgave
van kabels en
leidingen, en
hoe pakken we
deze slim aan?

De huidige situatie
en beschikbare
instrumenten zijn
in kaart gebracht
en er zijn businesscases voor
duurzame, economisch rendabele
en hinderarme
oplossingen.

Inventarisering saneringsopgave
Ondanks de hoge leeftijd van veel kabels en
leidingen vindt er nog geen grootschalige
operatie plaats om deze infrastructuur te
vervangen. Is veroudering niet aan de orde?
Een van de projectdoelen is het verband tussen
leeftijd en verwachte ontwikkeling van een kabel
of leiding verhelderen om zo zicht te krijgen op
de saneringsopgave.
Intelligent pigging
Voor het inspecteren van stalen leidingen zijn
zogeheten intelligent pigs (Pipeline Inspection
Gauge, PIG) beschikbaar. Het COB wil met de
participanten onderzoeken hoe de intelligent
pigs aangepast kunnen worden op andere
leidingmaterialen, en hoe hard- en software
voor de inspectie ontwikkeld kan worden.
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Hoe kunnen
ondergrondse
objecten
effectief worden
beheerd?

Er is een maatregelencatalogus die
dient als landelijke
richtlijn voor effectief beheer.

Mantelbuizenputconstructie
Gemeente Alphen a/d Rijn ontwikkelt in een
pilotproject een zogeheten mantelbuizenputconstructie voor het droog, gebundeld, veilig en
ondergronds aanbrengen en beheren van kabels
en leidingen. Een evaluatie onder leiding van
het COB moet duidelijk maken of de constructie
in aanleg en beheer op deze locatie werkt. Ook
wordt er bekeken onder welke voorwaarden het
systeem als een van de geaccepteerde standaard
K&L-oplossingen toepasbaar is.
Niet-gesprongen explosieven
De Nederlandse ondergrond bevat nog veel
niet-gesprongen explosieven (NGE) zoals
munitie, granaten en bommen. Deze kunnen bij
bouwprojecten voor vertraging en meerkosten
zorgen. Sommige provincies en gemeenten zijn
al bezig NGE in kaart te brengen. Het COB volgt
deze ontwikkelingen en brengt inventarisaties
waar mogelijk in bij projecten en platforms.
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THEMA 3: Duurzaamheid
Van een ondergrondse constructie die iets kost, naar een
ondergrondse constructie die iets oplevert. Dat is in een notendop
wat het COB voor ogen heeft bij het thema Duurzaamheid. Het
inspiratiedocument Duurzaamheid (juni 2014) biedt een kader dat
om verdere uitwerking in de praktijk vraagt. De Rotterdamsebaan
was de eerste, wie neemt het stokje over? Hoe gaan we iedere tunnel
in Nederland een beetje duurzamer maken?
Het veranderende energielandschap is binnen duurzaamheid een
belangrijk element. Het gebruik van duurzame energievormen
neemt toe, wat ook gevolgen heeft voor het gebruik van de
ondergrond. Participanten van het COB spelen een rol in de transitie
naar een duurzame omgeving. Het COB ziet het dan ook als taak
om bij te dragen aan kennisontwikkeling op dit gebied. Wat zijn de
kansen en risico’s?

THEMA 3 - Duurzaamheid
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Kennisvraag

Doel in 2020

En dus werkt het COB nu onder meer aan...

Hoe kunnen
nutsvoorzieningen
effectief ingepast worden
bij duurzame
gebiedsinrichting?

Er is een toolbox
voor slimme
regie waarmee
winstmaximalisatie en waardecreatie worden
bereikt.

Kabels en leidingen bij reconstructie N213
Het COB en de provincie Zuid-Holland
onderzoeken hoe bij verbreding of
reconstructie van provinciale wegen
op vernieuwende wijze omgegaan kan
worden met ondergrondse netwerken. De
reconstructie van de N213 wordt hiervoor
aangegrepen als pilotproject. Hoe kan de
markt uitgedaagd worden om kabels en
leidingen innovatief te verwerken?
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Hoe zorgen we
ervoor dat de
ingezette trend
naar geheel
duurzame
tunnels wordt
uitgebouwd?

Noodzakelijke innovaties zijn ontwikkeld
en worden in combinatie met opgestelde
duurzaamheidsaspecten toegepast in
praktijkprojecten.

Rotterdamsebaan
Bij de aanbesteding van de tunnel in de
Rotterdamsebaan gaat veel aandacht uit naar
duurzaamheid. Een expertteam onder leiding
van de TU Delft en het COB heeft hiervoor
een inspiratiedocument opgesteld. In 2015
voert het expertteam de waardering voor het
EMVI-criteria Duurzaamheid uit. Hierna zal
het resultaat van de aanpak worden geevalueerd, en doorvertaald worden naar andere
praktijkprojecten.
Energiereductie tunnels
Samen met het netwerk wil het COB
werken aan de langetermijnvisie voor een
energieneutrale tunnel. De eerste stap is
het meewerken aan de doelstelling van
Rijkswaterstaat: het reduceren van de
energiebehoefte van alle bestaande en
nieuwe tunnels.

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

Er is een visie op
flexibiliteit en deze
komt tot uitdrukking
in praktijkprojecten.

Verkenning flexibele netwerken
Het energielandschap verandert en daarbij
komt regelmatig het onderwerp ‘flexibele
netwerken’ naar boven. In samenwerking met
de participanten wil het COB onderzoeken
wat een flexibel netwerk is, en hoe bestaande
netwerken flexibel gemaakt kunnen worden.
Data delen
Er wordt steeds meer data verzameld en
openbaar beschikbaar gesteld. Er is momenteel nog weinig zicht op de waarde van deze
data voor nutsbedrijven en de bijdrage die
assetdata kan leveren aan de maatschappij en
andere netbeheerders. Het COB zet in op een
inspiratieboek met ‘datakansen’, waarmee
netbeheerders zich kunnen ontwikkelen in het
vrijgeven van data.

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

Gebruikmaken van
bodemenergie is een
vanzelfsprekende
afweging bij ondergronds bouwen.

Verkenning bodemenergievraagstukken
Voor het ontwikkelen van een werkelijk duurzame omgeving lijkt het gebruik van bodemenergie vanzelfsprekend. Dit heeft invloed op
(de bouw van) ondergrondse constructies.
Bovendien is het winnen van bodemenergie
ook een vorm van ondergronds ruimtegebruik.
In samenspraak met de participanten willen
we bepalen welke rol het COB kan spelen.

Hoofdstuk 4 - Kennisagenda
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THEMA 4: Waardering
Vanuit de context van veiligheid wordt al langer gekeken naar de
beleving van ondergrondse objecten. Het gaat dan bijvoorbeeld
om de sociale veiligheid van parkeergarages, of het gedrag van
automobilisten bij nieuwe of heringerichte tunnels. De invalshoek
is dan vooral probleemgeoriënteerd. Vanuit stedenbouwkundig
en duurzaamheidsperspectief richt men zich meer op waarde: een
betere beleving verhoogt de waarde van de ondergrondse ruimte
én van de bovengrondse omgeving. Deze waarde is echter lastig in
kaart te brengen, terwijl de kosten van ondergronds bouwen vaak
relatief goed zijn in te schatten. Veel participanten hebben met deze
kwestie te maken en het COB wil hen hierin ondersteunen. Er spelen
civieltechnische, juridische, beleidsmatige en economische vragen
die in samenhang bekeken moeten worden om de ondergrond op
waarde te kunnen schatten. Dit kan goed binnen de COB-platforms,
waar vaak al diverse invalshoeken vertegenwoordigd zijn. Het
COB streeft ernaar het netwerk te verbreden, zodat er ook vanuit
andere perspectieven ervaringen en oplossingen voor ordenings- en
waarderingsvraagstukken ingebracht worden.
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THEMA 4 - Waardering
Kennisvraag

Doel in 2020

En dus werkt het COB nu onder meer aan...

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

Er zijn middelen
verzameld en/
of ontwikkeld
(technisch,
juridisch,
conceptueel,
financieel) om
de beleving van
ondergrondse
ruimtes te
verbeteren.

Herinrichting aandachtsgebied en platform
Binnen het COB wordt toegewerkt naar
een verbreding van het aandachtsgebied
Ordening en waarde. Er zal (nog) meer
aandacht uitgaan naar het verbinden van
ruimtelijke inrichting en economie. Het
platform komt onder leiding van een nieuwe
coördinator, met een ander functieprofiel,
zodat bijeenkomsten op de juiste manier
aangesneden kunnen worden.
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Hoe kunnen we
partijen ondersteunen bij de
ontwikkeling
van beleid voor
de ondergrond
en de vertaalslag naar de
praktijk?

De ondergrond
is een vast
onderdeel in
het nieuwe
MIRT; STRONG
is probleemloos
uitgerold.

Hoe ziet de
businesscase
van de ondergrond er écht
uit?

Potentiële baten
en baathouders
van ondegrondse
investeringen zijn
in kaart gebracht.

Zeven sleutels in de praktijk
De publicatie Zeven sleutels voor een waardevolle
afweging is een handreiking voor bestuurders en
hun adviseurs om het gesprek te voeren over het
afwegen van onder- en bovengrondse oplossingen.
Het COB wil zich nu richten op de toepassing in de
praktijk.
Vastleggen sectoradviezen STRONG
Er leven nog veel vragen over de uitvoering en
effecten van STRONG, het Rijksbeleid voor de
ondergrond. Het COB denkt een bijdrage te kunnen
leveren aan de vertaalslag van beleid naar praktijk,
zowel bij het Rijk, provincies en gemeenten als bij
de markt.
Businesscase Haagse tramtunnel
De investering van de stad Den Haag in de aanleg
van de tramtunnel (Het Souterrain) levert meer
op dan de feitelijke tunnel en een op tijd rijdende
tram. Sinds het project gereed is, zijn er in de stad
veel ontwikkelingen gaande. Het project dient als
casus om de werkelijke toegevoegde waarde door
ondergronds bouwen in kaart te brengen.
Businesscase Slimme regie in de praktijk
Samen met haar participanten heeft het COB in
2013 de handreiking Slimme regie op de ondergrond opgesteld. De gemeente Den Haag wil deze
in praktijk brengen bij het uitbreiden van het
warmtenet. Het COB ondersteunt en monitort het
project, en zoekt partners om te bepalen welke
werkwijzen en constructies werkelijk effectief
zijn, dat wil zeggen waarde genereren en meer
baathouders zichtbaar maken.

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

Er is kennis
ontwikkeld op het
gebied van functiecombinaties;
in ruimtelijke
procedures en
instrumenten is
meer aandacht
voor de ondergrond.

Verkenning kansen meervoudig ruimtegebruik
Parkeergarages als autowasplaatsen, kelders die
dienst doen als waterberging, een schakelstation
gekoppeld aan een kantoorpand. Wat betekenen
functiecombinaties voor de bouw? Hoe gaan we om
met wet- en regelgeving? De kosten en baten zijn in
deze situaties vaak ook lastig te doorgronden. Zo is
degene die investeert in slimme voorzieningen voor
kabels en leidingen meestal niet degene die er (het
meest) van profiteert. Het COB wil verkennen welke
vragen er spelen bij de participanten en zo nodig
initiatieven hiervoor opstarten.

Hoofdstuk 4 - Kennisagenda
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Hoofdstuk 5

Organisatie
In hoofdstuk 4 heeft u kunnen zien dat er binnen elk thema COBactiviteiten zijn. Hoofdstuk 5 belicht de organisatorische kant: hoe
is de uitvoering van activiteiten geregeld binnen het COB?
Het lijkt logisch om de thema-indeling van de kennisopgaven
(hoofdstuk 4) door te voeren in de organisatiestructuur van het
COB. De praktijk laat zich echter niet zo makkelijk omvormen. Er
zijn in de sector van het ondergronds bouwen nog weinig experts
‘Verbinden’ of ‘Duurzaamheid’. Het COB heeft er daarom voor
gekozen vooralsnog de traditionele indeling naar vakgebied (zo
goed als) te behouden. Het schema hieronder toont de globale
organisatiestructuur voor de komende jaren.
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Bestuur

Directie

Bureauorganisatie

Tunnels en
veiligheid

Programmaraad

Strategie en communicatie

Kabels en
leidingen

Ordening en
waarde

Special
projects

Op de volgende pagina’s volgt een uitgebreider overzicht met zowel
de activiteiten die eerder in dit document aan bod zijn gekomen als
overige initiatieven, startups en projecten waar we op dit moment
aan werken. Op www.cob.nl vindt u meer (actuele) informatie.
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THEMA’S:

Verbinden
Duurzaamheid

Assetmanagement
Waardering

Tunnels en veiligheid

Kabels en leidingen

Koplopergroepen
tunnelveiligheid

Inventariseren saneringsopgave
Intelligent pigging

Cybersecurity
Mantelbuizenputconstructie
KPT-platform Bevoegd gezag
Niet-gesprongen explosieven
Monitoring
Data delen
Coaching op samenwerking
K&L bij reconstructie N213
Platform Beheer en onderhoud
Verkenning flexibele netwerken
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Renoveren in de praktijk
Energiereductie tunnels
EN OOK:

EN OOK:

• Project Afstemming hulpdiensten
en voorzieningen
• Platform Niet-rijkstunnels
• Begeleidingscommissie
Maatregelencatalogus
spoortrillingen
• Project Handboek Tunnelbouw,
incl. verkenning boortunnels
• Project Voegconstructies
zinktunnels
• Platform Veiligheid en
veiligheidsbeleving

• Platform Kabels en leidingen
• Project Hoogspanning
ondergronds
• Project Optimalisatie boorproces
kabels en leidingen
• Project Rekenregels
sleufstabiliteit
• Vervolgproject Kabels, leidingen
en mensen
• Project Bewust worden en
betrekken

• Project Slimme aanpak veiligheid
afwijkende tunnels
• Project Veiligheidsproces light rail
• Verkenning Big data
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Ordening en waarde

Special projects

Herinrichting platform O&O

KIS Maastunnel

Zeven sleutels in de praktijk

Verkenning leerstoel

Vastleggen sectoradviezen
STRONG

Evaluatie Sluiskiltunnel
Portaal Geo-Impuls

Businesscase Haagse tramtunnel
Allianties in de etalage
Businesscase Slimme regie in de
praktijk
Verkenning kansen meervoudig
ruimtegebruik

Rotterdamsebaan
Verkenning
bodemenergievraagstukken
Invulling KIBO-deel*

EN OOK:
• Carrousel

EN OOK:
• Project Duurzaamheid
RijnlandRoute
• COB-academy
• COB-website, incl. kennisbank
• Digitale nieuwsbrief
• Magazine Onderbouwing en
digitale Verdieping
• COB-congres
• Diner van de Ondergrond
• Projectenmarathon
* Het COB is gevraagd om binnen het
KIBO (zie pagina 17) het onderdeel
over ondergrondse infrastructuur te
faciliteren. We werken momenteel
hard aan de invulling hiervan.
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samen!
Zoals gezegd in hoofdstuk 2, spelen de participanten een centrale
rol binnen het COB. Zij dragen bijvoorbeeld vraagstukken aan,
ondersteunen initiatieven en brengen hun kennis en ervaring in bij
projecten. Deze partijen mogen dan ook niet ontbreken in dit cahier.
Maar het netwerk verandert en groeit voortdurend, afhankelijk
van ontwikkelingen in de sector. Hieronder ziet u – op alfabetische
volgorde – het COB-netwerk op 1 mei 2015.
Wilt u ook deelnemen? Bel gerust met 085 4862 410 voor het maken van een
oriënterende afspraak. Mailen kan ook: info@cob.nl .
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Colofon
Dit is een uitgave van het Nederlands kenniscentrum voor
ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB)

Bezoekadres: Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft
Postadres: Postbus 582, 2600 AN Delft
085 4862 410
info@cob.nl
www.cob.nl
Fotografie
Pagina 36: COB
Overig: Vincent Basler
Redactie en opmaak
Marije Nieuwenhuizen
Uitgave
April 2015
De teksten en figuren mogen vrij worden overgenomen, mits
voorzien van een duidelijke bronvermelding. Voor het gebruik van
de foto’s dient u vooraf toestemming te vragen aan Vincent Basler
(zie www.vincentbasler.com voor contactinformatie).
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