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Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. We organiseren kennisdeling binnen platforms, en initiëren en begeleiden projecten die bijdragen aan het 
oplossen van ondergrondse vraagstukken die van belang zijn voor het netwerk. De organisatie zelf is klein en het netwerk groot: de kennisontwikkeling vindt altijd plaats in gezamenlijkheid.

Project
In onderzoeksprojecten werken experts 
uit het netwerk aan (ondergrondse) 
vraagstukken. Dit zijn altijd vraagstukken 
die een gemeenschappelijk en/of maat-
schappelijk belang dienen. Het onderwerp 
kan zowel technisch als niet-technisch 
zijn. De brede samenstelling van werk-
groepen zorgt ervoor dat alle relevante 
aspecten van een probleem aan de orde 
komen en dat er draagvlak is voor de 
gevonden oplossingen.

Platform
Een platform is een veilige omgeving 
waarin partijen inhoudelijk over hun 
vakgebied discussiëren en kennis uit-
wisselen. Vanuit het platform kunnen 
nieuwe projecten worden gestart, met 
nieuwe (kennis)producten tot gevolg, 
maar het resultaat hoeft niet zo concreet 
te zijn. Het gezamenlijk bespreken van 
ontwikkelingen, het verkennen van de op-
lossingsruimte en elkaar leren begrijpen, 
zijn doelen op zichzelf.

Programma
Sommige ondergrondse 
vraagstukken kunnen niet los 
van andere opgaven worden 
gezien. Daarom werkt het COB 
ook met overkoepelende pro-
gramma’s, waarin vraagstuk-
ken in samenhang worden 
onderzocht.
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Kennis en communicatie
Een georganiseerd netwerk is een belangrijke randvoorwaarde voor goede samenwerking. 
Daarnaast is het essentieel dat resultaten actief gedeeld worden met het netwerk.

WEBSITE
www.cob.nl

Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...

Bezoekadres
De Bouwcampus,
begane grond
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Postadres
Postbus 582
2600 AN Delft

LinkedIn

@cobtweet

Op de agenda
• 13-02-2020

Regiobijeenkomst Bodem, water en klimaat

• 17-03-2020
Praktijkfestival Ondergrond

Stadsmuseum Gent (STAM) brengt 
de wereld onder uw voeten naar 
boven. De tentoonstelling
Ondergronds in de stad (22 
nov. 2019 - 22 sept. 
2020) toont archeologische 
vondsten, verborgen ecosystemen 
en ondergrondse bouwwerken.
>> Lees meer

In deze nieuwsbrief:
   >> FEEST! HET COB BESTAAT 25 JAAR   >> NIEUWE ONDERBOUWING EN VERDIEPING   >> FLEXIVAL OP 17 APRIL 2020 OVER KABELS, LEIDINGEN EN ORDENING
   >> WORDT U SPONSOR OF STANDHOUDER OP BEYOND 2020?
   >> OOK BIJ HET COB...

Feest! Het COB bestaat 25 jaar
Het COB is opgericht in 1995 en dat betekent dat 2020 een feestjaar is! Hoogtepunt wordt de participantenparty op 12 juni, maar gedurende het jaar zijn er meer festiviteiten.

Het feestjaar is officieel geopend tijdens de bijeenkomst van de COB-programmaraad op 23 januari jl. De gasten kregen de kans 
om als allereerste het fotohokje binnen te stappen en hun foto toe te voegen aan de 
Wall of Fame. Vanaf nu kan iedereen die actief is (geweest) binnen het COB zichzelf 
laten vereeuwigen.

Tijdens de ontbijtbijeenkomst kregen de gasten een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten en nieuwe 

initiatieven. Over drie onderwerpen werd in kleine groepen verder gesproken. (Foto's: COB)
>> Bekijk de aftermovie
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KPT
KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

KIVI
Engineering Society

Afdeling Tunneltechniek en 
Ondergrondse Werken 

Activiteiten met en voor anderen
Ook buiten het COB zijn er activiteiten die relevant zijn voor het netwerk. Het COB werkt 
bijvoorbeeld samen en/of vervult een faciliterende rol voor:

• ISAC Tunnels
• Platform Niet-rijkstunnels
• Directeurenoverleg Niet-rijkstunnels
• Kennisplatform Tunnelveiligheid
• KIVI TTOW
• Stiching A.M. Schreuders

Onderbreking

 



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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De komende tien jaar staan 
er zo’n dertig tunnelpro-
jecten (nieuwbouw en 
renovatie) op de agenda. 
Het is daarom belangrijk én 
kansrijk om nu de krachten 
te bundelen om opgaven 
proactief en effi ciënt op te 
pakken. In het tunnelpro-
gramma wordt gewerkt aan 
onderzoeksprojecten die 
ervoor zorgen dat tunnelpro-
jecten met minder hinder en 
meer waarde gerealiseerd 
kunnen worden.
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