Onderzoeksbi bl iotheek boortu n nel
Groene Hartl kennismanagement van

de bovenste plank

Aan de buitenkant is het niets bijzonders. Gewoon een kast met veel ordners en dvd's.
Maar de inhoud is de top van technisch vernuft over funnels en tunnelboren. Van de
Tweede Heinenoordtunnel en de Botlekspoortunnel, tot en met de funnel die de
onderzoeksbibliotheek haar naam gaf: de boorfunnel Groene Hart. Na zeven jaar ligt
deze schat aan informatie, netjes gecatalogiseerd, bij de Bouwdienst van Riikswaterstaat.
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