
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die implicaties hebben voor ondergrondse kabels en 
leidingen. Het COB-netwerk wil daarom toewerken naar een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud 
van die infrastructuur. Hiervoor wordt in een gezamenlijk programma aan kennisontwikkeling gewerkt.
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