
Het COB zet zich in voor de verbinding tussen 
(praktijk)netwerk, docenten en studenten

Onderwijs en 
ondergronds bouwen

Ondergronds bouwen is 

een vakgebied waarin allerlei 

uiteenlopende disciplines 

samenkomen. Dat biedt mogelijkheden voor 

studenten en pas-afgestudeerden vanuit vrijwel 

elke studierichting. Deze folder licht een tipje 

van de sluier op én laat zien wat het COB te 

bieden heeft om het vakgebied onder de 

aandacht te brengen.
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Paul van der Ree, 
architect studioSK Movares

‘Er breekt mijns inziens 
een nieuwe periode aan, 

waarin waardecreatie 
en duurzaamheid de 
drijfveren worden.’

Henk Scholten, 
directeur Geodan en gast-
hoogleraar VU Amsterdam

‘Datagedreven werken is 
een absolute noodzaak bij 

de uitdagingen die we in de 
ondergrond hebben.’

Maya Sule,
programmamanager 

Rijkswaterstaat

‘Net als Rijkswaterstaat 
stellen andere grote opdracht-

gevers, zoals ProRail, steeds 
hogere eisen op het gebied van 
milieukosten en circulariteit.’

Celeste Martens,
manager technologie en 

ontwikkeling Croonwolter&dros

‘Je ziet dat de wereld 
flexibeler wordt en mensen 
in reactie daarop adaptiever 
worden. Dat moet ook voor 

je assets gelden.’



OVER ONDERGRONDS BOUWEN
De kans is groot dat u nog nooit heeft stilgestaan bij ondergronds bouwen als werkveld. 
Toch heeft u er dagelijks mee te maken. Hieronder leest u meer over enkele constructies 
die zich bevinden onder het maaiveld en de (grote) betekenis die zij hebben voor een 
fijne bovengrondse leefomgeving.

www.cob.nl/over-ondergronds-bouwen

Kabels en leidingen
Water uit de kraan, elektriciteit uit het stop-
contact, internet uit het modem; achter al 
deze (en meer!) voorzieningen schuilt een  
immens netwerk aan kabels en leidingen. 
Dat zie je echter zelden, want in Nederland 
ligt vrijwel het complete netwerk onder-
gronds om de veiligheid te waarborgen en 
er bovengronds geen last van te hebben.   

Tunnels
In 1942 werd in Rotterdam de eerste tunnel van 
Nederland opgeleverd. Net als veel andere tunnels 
zorgt de Maastunnel voor een wegverbinding die geen hinder voor scheepvaart geeft. 
Tegenwoordig worden tunnels ook midden in de stad gebouwd om bovengrondse 
barrières weg te nemen of het groene landschap niet te verstoren. Nederland telt op 
het moment 66 tunnels. 

Ondergrondse inrichting
Voor het stallen van auto’s en fietsen wordt vaak uitgeweken naar de ondergrond. De 

eerste ondergrondse parkeergarage werd in 1965 gebouwd in Breda. Inmiddels zijn 
zulke constructies zowel voor auto’s als voor fietsen een gebruikelijke optie om 

de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in stedelijk gebied te verbeteren.

Paul van der Ree, 
architect studioSK Movares

‘Er breekt mijns inziens 
een nieuwe periode aan, 

waarin waardecreatie 
en duurzaamheid de 
drijfveren worden.’

Marten Klein,
directielid ingenieursbureau 

gemeente Amsterdam

‘We krijgen twee keer meer 
regen en twee keer meer droogte. 

We gaan vier tot zes keer meer 
elektriciteit gebruiken. Er komen 

drie keer zoveel ondergrondse 
afvalcontainers en voor stadswarmte 

hebben we vijfentwintig keer meer 
leidingen nodig. We puzzelen ons 
suf, maar we krijgen het er niet in.’

‘Net als Rijkswaterstaat 
stellen andere grote opdracht-

gevers, zoals ProRail, steeds 
hogere eisen op het gebied van 
milieukosten en circulariteit.’

Arnoud op den Kelder,
projectmanager gemeente Amsterdam

‘We hebben nauwelijks 
informatie over de manier waarop de 

tunnel destijds precies is gebouwd, vooral wat betreft 
de installaties. Dat betekent dat er tal van onbekende 

risico’s zijn en we tijdens de renovatie zeer waarschijnlijk 
met allerlei verrassingen te maken krijgen.’
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VOORBEELDEN
In 2020 bestond het COB 25 jaar. In die jaren zijn er in het werkveld talloze mooie 
ondergrondse projecten gerealiseerd. Een compleet of representatief overzicht is niet 
te maken, maar hier zijn wel 25 mooie voorbeelden. Ga voor alle toelichtingen naar  

www.cob.nl/25inbeeld.

Bronnen vanaf begin linksboven: beeldbank Rijkswaterstaat, Stadsarchief Amsterdam/Freerk de Vos, BiermanHenket, Flickr/Elvin, 
BAM Civiel Noordwest/Jane van Raaphorst, Ingenieursbureau Den Haag, Gerben van den Hurk, VolkerWessels, Luuk Kramer, 
gemeente Den Haag, Flickr/Wattman, Heijmans.

De renovatie van het 
Rijksmuseum omvatte 
onder andere vijf onder-
grondse onderdelen. De 
pilaren van de fietsers-
passage werden tijdelijk 
opgevijzeld om de oude 
funderingskolommen 
te vervangen.

Het leidingnet van De Nieuwe Warmteweg 
zorgt voor hergebruik van restwarmte uit de 
Rotterdamse haven. Onderdeel van het 26 
kilometer lange ondergrondse netwerk 
is een leiding van 1500 meter onder 
de Maashaven, Katendrecht en de 
Rijnhaven op 60 meter onder  NAP.

De Gaasperdammertunnel, 
was in 2019 het decor voor het 
COB-congres. De landtunnel 
in de A9 telt vijf buizen en in 
totaal elf rijstroken. Er zijn 
diverse innovaties toegepast 
om het energiegebruik te 
reduceren.Kustwerk Katwijk 

is een combinatie van 
kustversterking en onder-
grondse parkeergarage. 
De entrees en nood-
uitgangen van de 
parkeergarage 
zijn zorgvuldig 
ingepast in 
het nieuwe 
duinlandschap.
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Bronnen vanaf begin rechtsboven: gemeente Rotterdam/Carel van Hees, Peter van Oosterhout, Jaap van den Beukel, 
gemeente Maastricht/Avenue2, Ton Poortvliet, Flickr/Rob Dammers, Dura Vermeer/Jorrit Lousberg, liemersverleden.nl, 
Ector Hoogstad Architecten, Flickr/Ekenitr, Mertens Bouwbedrijf, Metro en Tram Amsterdam, gemeente Den Haag/Piet Gispen.

De Koning Willem-Alexandertunnel 
is de eerste gestapelde tunnel in Nederland. 
De tunnel heeft van Maastricht weer een 
geheel gemaakt doordat de A2 
nu ondergronds ligt.

In Den Haag, Utrecht en Amsterdam zijn ‘onderwater-
parkeergarages’ gerealiseerd. Auto’s staan hier onder 
een gracht. In de volautomatische autoberging 
(VAB) aan de Noordwal/Veenkade in Den 
Haag hoeven mensen er niet eens meer zelf in te 
rijden; het systeem parkeert de auto’s.

In Almere brengt een ondergronds afvalsysteem van 
in totaal tien kilometer het gescheiden afval van zo’n 1400 
huishoudens, 300 bedrijven en 100 prullenbakken naar een 
centraal station om afgevoerd te worden.

Voor een chique uitstraling van de nieuwe 
boulevard in Scheveningen is hier 
gekozen voor een uitgekiend systeem 
met mantelbuizen en putten voor het 
wegwerken van de kabels en leidingen.
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Elektrotechniek
Wat je ziet van een ondergronds 
bouwwerk is vaak van beton. Maar om het 
bouwwerk te laten functioneren, is veel 
elektrotechniek nodig. Telecommunicatie 
en energievoorziening zijn twee 
belangrijke onderwerpen, maar ook 
voor monitoring, signaleringssystemen 
en bedieningsinstrumenten zijn 
elektrotechnici nodig. Kabels en 
leidingen bevinden zich bovendien 
vrijwel altijd in de ondergrond: hoe houd 
je deze essentiële netwerken veilig?

Ruimtelijke ordening
Ondergrondse bouwwerken kunnen veel 
waarde hebben voor de bovengrond, 
bijvoorbeeld als hierdoor auto’s of een 
spoorlijn uit de leefomgeving verdwijnen 
en er een park voor in de plaats komt. 
Om deze waarde te realiseren, zijn 
de inzichten en vaardigheden van 
ruimtelijke ordenaars hard nodig in het 
ondergronds bouwen. Zij hebben kennis 
over het inrichten van een wijk of stad, en 
hoe een gebied kan voldoen aan de eisen 
van bewoners en gebruikers.

Rechten
Van wie is de ondergrond? Wie mag waar 
graven, iets bouwen of iets aanleggen? 
Wat doe je als er iets in de weg ligt 
(kabels en leidingen, archeologie, 
niet-gesprongen explosieven, …)? En 
als er een project start: hoe richt je de 
aanbesteding in, welke contractvorm 
gebruik je? Bij ondergrondse projecten 
is er nooit één specifieke wet van 
toepassing; er komen wetten en 
regelgeving uit allerlei gebieden bij 
elkaar. Daardoor is er veel behoefte aan 
mensen met juridische kennis.

Economie
Een veelgehoorde vraag bij ondergronds 
bouwen: hoe kunnen we bij bouw-, 
infra- en gebiedsontwikkelingsprojecten 
de bijdrage van ondergronds bouwen 
expliciet maken en economisch 
waarderen? ‘De businesscase van de 
ondergrond’ is een belangrijk onderwerp 
voor de ontwikkeling van ondergronds 
bouwen in druk stedelijk gebied. Daarom 
is er veel behoefte aan economen die 
verstand hebben van de kosten en baten 
van beleid, financiële processen en 
investeringsbeslissingen.

ONDERGRONDS BOUWEN EN ...
Het is ondoenlijk om álle beroepen in het ondergronds bouwen 
toe te lichten. Maar enkele voorbeelden kunnen we wel geven. 
Benieuwd naar andere disciplines? Het COB vertelt het u graag! 

www.cob.nl/opleidingen
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Civiele techniek
‘Civiel’ betekent ‘burger(lijk)’. Civieltechnici 
werken dan ook aan constructies die 
bestemd zijn voor openbaar gebruik. Daar 
horen óók ondergrondse constructies bij. 
Tunnels vormen cruciale onderdelen voor 
onze infrastructuur en steeds meer steden 
willen auto’s en fietsen zo veel mogelijk 
onder het maaiveld stallen. De ruimte raakt 
bovengronds op. Ondergronds bouwen 
kan dan uitkomst bieden. Het is dan wel 
belangrijk dat hierbij civieltechnisch inzicht 
bij gebruikt wordt.

Geotechniek
Geotechniek vormt de basis van elk 
bouwproject – ondergronds of boven-
gronds. Geotechniek gaat bijvoorbeeld 
over het ontwerpen en realiseren van 
bouwputten en funderingen. Het is van 
groot belang om de kansen en risico’s 
vanuit de ondergrond zo vroeg mogelijk 
inzichtelijk te maken. Daar zijn geo-
technische specialisten voor nodig. Zij 
kunnen kansen benoemen om kosten te 
reduceren en de meerwaarde voor de om-
geving en opdrachtgever te vergroten.

ICT
Een tunnel is dan wel een betonnen 
bouwwerk, maar daarin bevindt zich 
enorm veel apparatuur die softwarematig 
aangestuurd moet worden. De bediening 
is bovendien essentieel voor de veiligheid 
en beschikbaarheid van de tunnel. De 
werking moet worden geverifieerd en 
gevalideerd voordat de tunnel open mag 
voor verkeer. Dat testen gebeurt tegen-
woordig grotendeels buiten de fysieke 
tunnel, in een digitale tweeling. Voor af-
studeerders op het gebied van ICT ligt dan 
ook meer dan voldoende werk klaar.

Industrieel ontwerp
Door hun complexiteit is voor 
ondergrondse bouwwerken zowel 
technische inzicht als creativiteit nodig. 
Niet alleen voor (inpassing van) de 
constructie, maar ook voor de systemen 
en producten erin. Ondergrondse 
objecten worden gebruikt en beheerd 
door mensen; een goede vertaling van 
klantwensen naar een ontwerp is dan 
ook van groot belang, en dat maakt de 
opleiding Industrieel ontwerpen zeer 
relevant. Er is dringend behoefte aan 
innovatieve en verrassende oplossingen.



WAT DOET HET COB?
Op de achterkant van deze folder staat beschreven wat het COB is en doet: we zijn een 
netwerkorganisatie die kennisontwikkeling organiseert. Maar wat houdt dat precies in? 
Op deze en de volgende pagina vindt u een greep uit de actuele onderwerpen waaraan 
het COB samen met de participanten werkt.

Een belangrijk kenmerk van het COB is dat we alleen vraagstukken oppakken die een 
gemeenschappelijk belang dienen en waar de kracht van samenwerking voor nodig is:  
‘opgaven waar je niet in je uppie uitkomt’. 

De opgaven uit het werkveld kunnen over heel uiteenlopende onderwerpen gaan, 
want het netwerk is breed: van techniek tot beleid, van tunnels tot kabels en leidingen, 
van gemeente tot aannemer. Bovendien is het vakgebied de afgelopen tien jaar sterk 
veranderd. De invulling vraagt om andere kennis, een andere houding en andere 
vaardigheden. Er is een integrale aanpak nodig, waarbij meer aandacht besteed 
wordt aan duurzaamheid, maatschappelijke waarde en digitalisering. En dit zijn bij 
uitstek onderwerpen waar juist de frisse en vernieuwende blik van studenten en young 
professionals nodig is.

Op pagina’s 10 en 11 staat een overzicht van de huidige participanten van het COB.

Uitvoeringsfase

Werkvoorbereidingsfase

Ontwerpfase

Onderzoeksfase
Initiatieffase

Het ontwikkelen van een serious game om te 
ontdekken welk gedrag er schuilgaat achter het 

ontstaan van graafschade.

Een programma van eisen opstellen 
voor een systeem waarmee 

wetenschappers de monitoringsdata 
van wegtunnels kunnen analyseren.

Proeven in tunnels uitvoeren 
om te bepalen in hoeverre het 
verlichtingsniveau omlaag kan 

om energie te besparen.

Fundamenteel onderzoek 
naar de faalmechanismen 
van de rubberprofielen in 

een tunnelvoeg.
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Zachtjes doorklimmen
Er bestaan allerlei ‘ladders’ voor professionalisering: instrumenten die aangeven 

hoe ver iemand of een organisatie is ten aanzien van een specifiek thema, zoals 

veiligheid of duurzaamheid. Elke trede is strak gedefinieerd, voor elke stap is 

vastgesteld aan welke eisen je moet voldoen. Wat als we deze eisen nog niet 

weten en tóch willen klimmen? Bij het COB draait het om samen puzzelen en 

oefenen, er zijn bewust nog geen harde regels, maar tegelijk willen partijen 

professionaliseren, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering. 

Hoe kan het COB partijen ondersteunen in dat 

proces? Is het mogelijk een ladder 

te maken die wel meet maar 

niet beperkt?

Ik doe het op 
mijn manier

Als ik er 
maar geen 

last van heb

Ik doe 
water bij 
de wijn

Meer nieuw dan oud
-

Meer anders dan 
hetzelfde

All-in!

HOE KLIMT U?
Wat is uw intrinsieke motivatie: waar hoopt u op, waar verlangt u naar?

Wat heeft u nodig? Veilig kunnen oefenen, dwang, vrijheid, regels, invloed, instrumenten, ...

Wat wilt u juist niet? Wat zou u tegenwerken? Dwang, vrijblijvendheid, concurrentie ...

Met participanten brainstormen 
over de vraag: hebben 
prestatieladders zin?

Een groeiboek maken over 
duurzaamheidsmaatregelen voor 
de kabels-en-leidingenbranche.

Grote tunnelrenovatieprogramma’s 
in Nederland en Vlaanderen 

ondersteunen met kennissessies en 
onderzoeksprojecten.

Gesprekken voeren met gemeenten 
en rijksoverheid over de wet- en 

regelgeving die belemmerend werkt 
in projecten met kabels en leidingen.

Organiseren van een 
van-dromen-naar-doen-

dag over de digitale 
instrumenten (software, 
simulaties, etc.) die het 

werk een tunnelbeheerder 
kunnen ondersteunen.

Maatregelencatalogus opstellen 
voor het circulair bouwen en 

renoveren van tunnels.

Instrumenten ontwikkelen waarmee een 
gemeente een 4D-bouwenvelop kan maken, 

zodat de meerwaarde van ondergronds 
ruimtegebruik wordt meegenomen bij 

gebiedsontwikkeling.
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Founding members

Participanten

HET NETWERK
Het COB is een netwerkorganisatie waaraan inmiddels meer dan honderd partijen zijn 
verbonden die actief zijn in het ondergronds bouwen. Het netwerk omvat onder andere 
ingenieursbureaus, bouwbedrijven, overheden en kennisinstituten.

 

el
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KENNISBANK
In 2010 startte het COB met een digitale kennisbank om een groot aantal documenten 
van Rijkswaterstaat te ontsluiten en een plek te bieden aan eigen publicaties. Het 
zwaartepunt lag hierbij op technische rapporten. Inmiddels is de kennisbank aangevuld 
met vele andere soorten kennisitems, over technische en niet-technische onderwerpen. 
Alle publicaties zijn gratis te downloaden.

R702WP1A

Methode voor tunnelbeheerders om meerwaarde 

van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen 

Businesscase 
digitalisering

Een digitaal magazine dat altijd 
actueel is en overal via internet is in te 

zien: dat is de Onderbreking. Het systeem 
struint door alle artikelen op de 

website en stelt automatisch een 
inspirerend koffietafelboek samen 

rondom een opgegeven thema.

Onderbreking

www.cob.nl/kennisbank

www.cob.nl/onderbreking

De Onderbouwing is het 
relatiemagazine van het COB. 
Het blad staat vol verhalen 
over interessante praktijk- en 
onderzoeksprojecten op het gebied 
van ondergronds ruimtegebruik. 
Alle Onderbouwingen vanaf mei 
2008 zijn online te vinden als pdf. 
Vanaf 2012 verschijnt elke editie 
ook online als de Verdieping. Hierin 
wordt elk artikel aangevuld met 
weblinks, extra beeldmateriaal 
en/of relevante verwijzingen. 
Inmiddels  staan er meer dan 
drieduizend artikelen 
online!

Onderbouwing 
en Verdieping

www.cob.nl/
verdieping
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YOUTUBE
De opkomst van online bijeenkomsten heeft als voordeel dat opnemen ook steeds 
gewoner is geworden. En dus staan er tal van interessante presentaties, gesprekken 
en masterclasses online. Daarnaast maakt het COB geregeld (animatie)filmpjes om 
onderwerpen toe te lichten.

Geen zin om iets te lezen of te kijken? Alleen 
luisteren kan ook! Het aanbod is nog klein, 

maar gaat groeien. Online staan onder andere 
al interviews met een gedragspsycholoog in 
de kabels-en-leidingenwereld en met een 
rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

www.cob.nl/youtube
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Vragen aan sprekers
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Nuttige hulpmiddelen
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Over het COB
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.

We pakken vraagstukken op die een 
gemeenschappelijk en/of maatschappelijk 
belang dienen. Dit begint met een 
zorgvuldige vraagarticulatie: wat leeft 
er in het netwerk of de Nederlandse 
samenleving, welke vraag pakken we nu 
precies op? Vervolgens werken we samen 
met participanten in een project aan een 
gedragen oplossing, waarin de kennis van 
het netwerk is meegenomen.

De resultaten van COB-onderzoek worden 
actief en gratis gedeeld in het netwerk, 
via masterclasses, bijeenkomsten, 
publicaties en de kennisbank.

Bezoekadres
Gebouw 26B
Van der Burghweg 2
2628 CS Delft

Contact
www.cob.nl
info@cob.nl
085 4862 410


