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Het COB is partner van:  

 

 

Op de agenda: 

 3-3-2015 
Groene Ruimte 

Experience  
 

 4-3-2015 
Onvoorziene 

gebeurtenissen  

 

 12 T/M 20-3-2015 
Damwandconstructies en 

bouwputten  

 

 18-3-2015 

Dag van de Ingenieur   
 

 18 EN 19-3-2015 
Beheer en onderhoud 

infrastructuur  

 

 24 T/M 26-3-2015 
PAO: Geothermie   

 

 26-3-2015 
Nationaal congres 

openbaar vervoer   

 

 26-3-2015 

Minicursussen RIONED   
 

 
Expositie 

Van 5 maart t/m 5 juni 2015 kunt u 

in Amsterdam de expositie Zuidas 

Ondergronds bezoeken. De 

tentoonstelling belicht aan de hand 

van foto's, infographics, objecten, 

tekst en video hoe de ondergrondse 

systemen het leven mogelijk maken 

in het moderne stukje stad. 

>> Meer informatie  

 

    

 

In deze nieuwsbrief: 

   >> HET COB VERHUIST NAAR DELFT 

   >> SCHUIF AAN BIJ HET PLATFORM O&O 

   >> HANDBOEK TUNNELBOUW: AFSLUITING EN VERVOLG  

   >> OOK BIJ HET COB... 

   >> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID 

 

Het COB verhuist naar Delft  

Sinds begin dit jaar zit het COB al in een ander pand in Gouda, maar op 10 maart 

2015 gaat er een officiële verhuizing plaatsvinden. Het COB is vanaf dan te 

vinden in de Bouwcampus in Delft. 

 

De BOUWCAMPUS is een plek waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisontwikkelaars 

in de bouwwereld elkaar ontmoeten en initiatieven ontplooien. Het COB is nauw betrokken 

geweest bij het opzetten van de Bouwcampus; verhuizen naar het nieuwe pand in Delft is 

dan ook een logische stap. 

 

Per 10 maart 2015 kunt u het COB bezoeken op Van der Burghweg 1, 2628 CS Delft. Het 

postadres wordt Postbus 582, 2600 AN Delft. Ons algemene telefoonnummer en e-

mailadres blijven hetzelfde: 085 4862 410 / INFO@COB.NL  

  

 

Schuif aan bij het Platform O&O 

In 2015 wil het Platform Ordening en ondergrond verder borduren op het succes 

van vorig jaar en een aantal onderwerpen uitdiepen. Frisse blikken zijn daarbij 

welkom. Gaat de ondergrondse ordening u aan het hart en wilt u hierover eens 

van gedachten wisselen met vakgenoten? Kom dan 19 maart naar de 

platformbijeenkomst in de Bouwcampus. 

 

Het PLATFORM ORDENING EN ONDERGROND had in 2014 inspirerende bijeenkomsten met 

inhoudelijke discussies en praktische publicaties. Dat wordt dit jaar niet anders. De  

deelnemers willen inzoomen op specifieke onderwerpen en de uitwerking in de praktijk  
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Ook op de website: 

 

 

Dit jaar wordt de Schreuderspri js  

2015  uitgereikt, dé prijs voor 

bijzondere ondergrondse 

bouwprestaties. Wilt u in aanmerking 

komen voor de eer en de cheque van 

25.000 euro? Meld uw project  

dan nu bi j  ons aan. 

Inschrijvingen moeten binnen zijn 

vóór 1 september 2015. 

 

 
Flexival 2015 

Heeft u de bodembeats gemist of 

wilt u een presentatie teruglezen? 

Op de terugbl ikpagina van het 

Flexival  2015 vindt u een 

sfeerverslag en diverse downloads. 

 

  

In het nieuws: 

 
Parkeren in de duinen 

Donderdag 19 februari jl. is het 

project Kustwerk 

Katwijkofficieel opgeleverd. De 

kust is versterkt met een dijk in 

nieuwe bredere duinen. Tussen de 

boulevard en de dijk is een 

ondergrondse parkeergarage 

gebouwd (zie foto in de header, 

RHDHV/Jan Brantjes).   

>> Lees meer  

 

 
Mijlpaal Spoorzone Delft 

Het eerste stukje van de nieuwe 

spoorzone in Delft is in gebruik. 

Zaterdagochtend 28 februari 2015 

reden de treinen voor het eerst niet  

 

 

 

nader onderzoeken. Op 19 maart aanstaande komen de platformdeelnemers daarvoor 

weer bij elkaar. U bent van harte welkom om aan te schuiven. Er zal worden gesproken 

over lopende projecten, nieuwe initiatieven en praktijkbezoeken. Ook kunt u kennismaken 

met Henk Werksma, de tijdelijke coördinator van het Platform O&O.  

 

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Edith 

Boonsma:EDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410. 

 

 

Het Platform O&O organiseerde op 25 november 2014 samen met het PLATFORM KABELS EN 

LEIDINGEN een BIJEENKOMST VOOR KANSHEBBERS EN KANSKENNERS. (Foto: COB) 

  

 

Handboek Tunnelbouw: afsluiting en vervolg 

De totstandkoming van het Handboek Tunnelbouw is een belangrijke mijlpaal 

voor de sector. Reden om nog eens gezamenlijk te toosten en alle betrokkenen te 

bedanken. Tijdens de afsluitende borrel werd ook vooruitgeblikt: komt er een 

uitbreiding voor boortunnels?     

 

Het HANDBOEK TUNNELBOUW werd gelanceerd op het COB-CONGRES 2014, na een aantal jaren 

hard werken door vele betrokkenen. Deze mensen werden in het zonnetje gezet op de 

slotbijeenkomst op 12 februari jl. Ze konden alvast kennismaken met de beheercommissie 

die is ingesteld om inkomende opmerkingen en suggesties te verwerken in het handboek. 

 

Er werd ook gesproken over een mogelijk vervolg. Het Handboek Tunnelbouw gaat nu over 

afgezonken en cut-and-covertunnels; boortunnels komen nog niet aan de orde. Samen 

met Rijkswaterstaat en andere participanten is het COB aan het verkennen in hoeverre er 

behoefte is aan een uitbreiding over boortunnels en hoe deze uitbreiding eruit zou moeten 

zien. 

>> NAAR HET HANDBOEK TUNNELBOUW  
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meer bovengronds maar 

ondergronds. Het busstation aan de  

voorzijde van het station werd al op 

zondag 22 februari geopend. Op 2 

maart volgt de ondergrondse 

fietsenstalling. 

>> Websi te Spoorzone Delft  

 

  
Helsinki blijft koel door 
ondergronds meer 

Het Finse energiebedrijf Helen heeft 

honderd meter onder Helsinki 

een waterreservoir aangelegd van 

100 bij 40 meter om gebouwen koel 

te houden. Per gebouw kan de CO2-

uitstoot hierdoor met tachtig procent 

afnemen. 

>> Lees meer  

 

  

 
Notitie STRONG ter inzage 

Iedereen kan van 10 februari tot en 

met 23 maart 2015 reageren op de 

conceptnoti t ie  Reikwijdte en 

Detai lniveau (NRD) 

Structuurvisie Ondergrond. 

Deze notitie beschrijft het plan van 

aanpak voor het milieueffectrapport 

dat eind 2015 wordt opgesteld voor 

de structuurvis ie. 

 

  
  

Ook bij het COB... 

Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels op 10 maart 

Sinds vorig jaar faciliteert het COB het platform Niet-rijkstunnels. De deelnemers komen 

op 10 maart aanstaande weer bij elkaar. Deze keer staat OTO (opleiden, trainen en 

oefenen) centraal. Bent u tunnelbeheerder en/of OTO-verantwoordelijke en heeft u 

interesse in deelname? Neem dan contact op met het secretariaat via INFO@COB.NL of 085 

4862 410. 

 

Vacatures 

In de VORIGE NIEUWSBRIEF en in DE ONDERBOUWING heeft u kunnen lezen dat het COB op zoek 

is naar nieuwe teamleden. De oproep is nu aangevuld met specifieke 

functieomschrijvingen. We horen het graag als u zich hierin herkent! 

>> LEES DE UITVRAAG 

 

Energieneutrale tunnel 

Samen met het netwerk wil het COB toewerken naar een 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. In maart komt er een kleine werkgroep bij elkaar om een plan van aanpak te 

formuleren. Vervolgens zal er in april een bredere kickoff plaatsvinden. 

 

Pilot met provincie Zuid-Holland 

Het COB en de provincie Zuid-Holland willen 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. De aandacht zal onder meer uitgaan naar het aanbestedingstraject: hoe kan 

de markt uitgedaagd worden om innovatief met kabels en leidingen om te gaan? 

 

Platformbijeenkomst cyber security 

Het Platform Veiligheid boog zich op 10 februari jl. over het onderwerp cyber security. Jaap 

van Wissen sprak over zijn ervaringen bij Rijkswaterstaat, waar hij ruim veertig jaar heeft 

meegewerkt aan ICT-systemen. Een andere presentatie kwam van Eric Luiijf, cyber 

specialist bij TNO. Vanuit de private sector kwam Sven Eriks, solution manager bij 

Siemens, aan het woord. Voor meer informatie en deelname aan het platform kunt u 

contact opnemen met Roel Scholten via INFO@COB.NL. Roel heeft het voorzitterschap 

overgenomen van Thijs Ruland. 

  

 

Nieuws van het Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

 Op 11 maart a.s. organiseert het KPT van 13.00 tot 17.00 uur een 

bijeenkomst over alternatieve brandstoffen. Heeft u interesse in dit 

onderwerp? Meld u zich dan aan via INFO@KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL 

 In april 2015 organiseert het KPT een bijeenkomst over de evaluatie van HET 

INCIDENT IN DE HEINENOORDTUNNEL IN MEI 2014. Houd de website in de gaten voor 

de exacte datum en locatie. 
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 Op 18 februari jl. werd ROEL SCHOLTEN (COÖRDINATOR KPT) GEÏNTERVIEWD DOOR RTV 

OOST. De aanleiding was Combitunnel Nijverdal, de tunnel die op 11 

december 2014 open zou gaan, maar nog dicht is omdat de 

veiligheidssystemen getest moet worden. 

 Een nieuwe aanwinst op de KENNISBANK VAN HET KPT: het artikel NIEUWE AANPAK 

VEILIGE VLUCHTWEG afkomstig uit HET THEMANUMMER VAN VAKBLAD CIVIELE TECHNIEK 

OVER ONDERGRONDS BOUWEN. 

   

  

  

Volg ons op Twitter @COBTWEET 

Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agenda-items? 

Stuur ze dan naar redactie@cob.nl. We ontvangen uw bijdrage graag! 

  

 

  

 

U ontvangt deze e-mail omdat u heeft deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van het COB. Ontvangt u 

liever geen nieuwsbrieven meer van het COB? Dan kunt u zich hier afmelden 

  

  
 

  

NEDERLANDS KENNISCENTRUM VOOR ONDERGRONDS BOUWEN EN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK 

POSTBUS 420, 2800 AK GOUDA / 085 4862 410 / INFO@COB.NL 
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