
  Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...   
 

  

  

  
Het COB is partner van:  

 

 

Op de agenda: 
 

 5-2-2015 
RIONEDdag 
 

 6-2-2015 
Ondergrond in de stad 
 

 18-3-2015 
Dag van de Ingenieur  
 

 18 EN 10-3-2015 
Beheer en onderhoud 
infrastructuur 

 

 

 

Dit jaar wordt de 

Schreudersprijs 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 

bij ons aan. Inschrijvingen 

moeten binnen zijn vóór 1 

september 2015. 

  

 

In deze nieuwsbrief: 

   >> ONDERBOUWING UIT, VERDIEPING ONLINE 

   >> HET COB EVALUEERT SLUISKILTUNNELPROJECT  

   >> BENT U EEN ECHTE COB'ER? 

   >> OOK BIJ HET COB...  

   >> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID 

 

Onderbouwing uit, Verdieping online 
 

De eerste Onderbouwing van 2015 is een feit. Deze week ligt het blad 

bij u op de mat; de artikelen zijn ook online te lezen in DE VERDIEPING. 

 

THEMA: Provincies en de ondergrond 
• ASTRID SLEGERS (IPO) OVER VISIEONTWIKKELING OP DE ONDERGROND 

• UTRECHT: WIN-WIN-WINSITUATIE 

• ZEELAND: ONDERGROND NAAR DE VOORGROND 

• NOORD-HOLLAND: ONDERLEIDER KOPPELT DRIE POLDERS 

• ZUID-HOLLAND: WARMTEROTONDE IS DUURZAAM ÉN RENDABEL 

• PPS NU OOK VOOR KLEINE PROJECTEN 

PRAKTIJK 

• VEILIGHEID AANTONEN BIJ NIET-RIJKSTUNNELS 

• GESLAAGDE AFZINKOPERATIE VOOR AQUADUCT LEEUWARDEN 

• STUDENTEN ONTWERPEN RIJNLANDROUTE 

• DE DIALOOG: SCRUMMEND DE VELSERTUNNEL RENOVEREN 

NETWERK&COB 

• ALLE WINST UIT DE ONDERGROND 

EN OOK 

• IN FOCUS: ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK IN OVERIJSSEL 

• UIT DE SCHOOL GEKLAPT: ENERGIE BESPAREN MET ONDERGRONDS BOUWEN 

• DE VISIE VAN... EGBERT VAN DER WAL, HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 

• ZO KAN HET OOK: KENNIS IN DE KELDERS 

• COB-UPDATE 

• KORT, LEZEN, DOEN 
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In het nieuws: 

 
Ingenieurs in de spotlights 

Met de landelijke campagne 'Écht 

knap' gaat Antea Group op zoek naar 

hoog opgeleide technici en adviseurs. 

De eigen medewerkers spelen de 

hoofdrol. Zij vertellen over de 

projecten waar ze trots op zijn en 

over hun passie voor techniek. 

>> Lees meer 

 

 
Feesten in een tunnel 

In de expeditietunnel van Hoog 

Catharijne wordt in de nacht van 28 

februari op 1 maart het nieuwe 

evenement Stekker in de 

Tunnelgeorganiseerd. Ongeveer 

2.500 mensen zullen er feesten op 

elektronische muziek. 

>> Lees meer 

 

  
Hulpdiensten oefenen in 
spoortunnel Delft 

Op 28 februari 2015 gaat de nieuwe 

spoortunnel in Delft open voor 

publ iek. De voorbereidingen 

hiervoor zijn in volle gang. Zo 

oefenen medewerkers van de 

brandweer, ambulance en politie uit 

de regio Haaglanden met het 

afhandelen van calamiteiten. 

>> Zie rapportage Omroep 

West 

 

 
Eeuwenoude tunnel ontdekt in 
Hoorn 

In de binnenstad van Hoorn zijn 

ondergrondse gangen ontdekt die 

nog van voor 1563 dateren. Na 

hevige regenval ontstond in een 

doodlopende steeg een gat in de 

bestrating. Archeologen daalden 

hierin af en ontdekten een lange 

gemetselde tunnel. De gangen zijn 

deels ingestort, maar zijn ook over 

een flinke afstand nog intact. 

>> Lees meer 

 

 

Heeft u een suggestie voor de volgende Onderbouwing? Laat het ons weten 

vóór maandag 9 maart 2015. Uw ideeën kunt u sturen naar INFO@COB.NL 

 

 

  

 

Het COB evalueert Sluiskiltunnelproject  

Bij een groot project als de bouw van de Sluiskiltunnel wordt veel 

kennis en ervaring opgedaan. De BV Kanaalkruising Sluiskil 

(BV KKS) wil deze vastleggen, evalueren en vertalen naar theorie en 

praktijk. Zij heeft het COB gevraagd dit met haar te doen, zodat met 

een frisse, neutrale blik naar het project wordt gekeken. 

 

Op 23 mei 2015 gaat de Sluiskiltunnel open voor verkeer; ruim vijf weken 

eerder dan gepland. Het project wordt binnen het budget opgeleverd en met 

veiligheidsstatistieken die vooraf als zeer ambitieus werden bestempeld. 

Tijdens het boorproces is bovendien veel nieuwe kennis opgedaan over 

vervorming van een boorschild en het ontwerp van sluitstenen. De BV KKS en 

het COB gaan zo veel mogelijk waardevolle kennis en ervaring borgen. 

 

Samen met wetenschappers wordt een aantal aspecten van het tunnelproject 

tegen het licht gehouden: de keuze voor onafhankelijk opdrachtgeverschap in 

de vorm van een BV, de samenwerking tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer, de vervorming van het boorschild, de sluitsteenproblematiek, 

veiligheid en kwaliteit, en de integratie van VTTI in het hele bouwproces. De 

rapportage wordt in juni gepresenteerd tijdens het eindcongres van het 

Sluiskiltunnelproject. Daarna zullen de artikelen gratis beschikbaar gesteld 

worden via de KENNISBANK. 

  

 

Bent u een echte COB'er? 

Het COB is altijd in beweging. Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden, een 

netwerk dat groeit en verandert. In 2015 nemen we ook de organisatie 

zelf onder de loep. We zijn benieuwd wat u ons te bieden heeft. Laat 

ons weten hoe u het COB wilt komen versterken! 
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Ook interessant: 

 
Boek 'De Dokwerkers' 

Na achttien jaar plannenmakerij en 

bestuurlijke verwikkelingen namen 

vier overheden in 2012 een 

voorkeursbesluit voor de aanleg van 

het Zuidasdok. Het boek ‘De 

Dokwerkers’ – met steun van 

Neerlands diep gepubliceerd – 

beschrijft dit proces van binnenuit. 

>> Lees meer en download 

 

 
Telefoonnummer COB 

 

Met het oog op de toekomstige 

verhuizing naar de Bouwcampus in 

Delft, is het COB overgestapt op 

internetbellen. Hierdoor zijn onze 

telefoonnummers gewijzigd. Het 

nieuwe algemene nummer is 085 

4862 410. 

 

  
  

 

Hebben we nog steeds de juiste mensen aan 

boord? Sluit de organisatiestructuur aan bij 

wat we willen bereiken? Het 

conceptprogramma voor 2015-2020 is 

gereed en een aantal COB-coördinatoren 

gaat zich weer richten op projecten bij hun 

werkgever; een goed moment om te kijken 

naar de bezetting van het COB. Als 

netwerkorganisatie hebben we in ieder geval 

netwerkers nodig, maar de activiteiten van 

het COB vragen om méér. 

>> LEES MEER OVER HET COB 

 

Een COB’er is een procesmanager met een 

technische achtergrond, of een techneut die (menselijke) processen kan 

managen. Een COB’er denkt aan een groter belang dan het eigen 

(bedrijfs)belang. Een COB’er is altijd alert op nieuwe verbindingen en nieuwe 

kansen. Een COB’er is ondernemend en houdt de vaart erin. Voelt u zich 

aangesproken?  

>> MEER INFORMATIE OP DE WEBSITE  

 

  

 

Ook bij het COB... 

Gedeinsd op bodembeats 

Op 20 januari 2015 vond het FLEXIVAL ONDERGROND & ORDENING plaats op de Kop 

van Zuid in Rotterdam. Ruim zeventig mensen deinsden op bodembeats: ze 

bezochten verdiepende sessies, speelden een ondergrondgame, keken een 

film, volgden een hoorcollege of gingen op excursie naar De Rotterdam en de 

basculekelder van de Erasmusbrug.  

 

 

 

De presentaties zijn binnenkort terug te vinden op de website. 

>> LEES MEER OVER HET FLEXIVAL 2015 
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Initiatieven krijgen vorm 

Onder veel belangstelling werden op het COB-congres 2014 ACHT NIEUWE 

INITIATIEVENgepresenteerd. Nu, zo'n drie maanden verder, zijn er al veel 

stappen gezet. Voor het initiatief rondom de mantelbuizenputconstructies in 

Alphen a/d Rijn wordt in februari al weer de tweede bijeenkomst 

georganiseerd. De deelnemers aan het initiatief Data delen zijn ook bij elkaar 

geweest op een levendige startbijeenkomst. Voor Businesscase van de 

ondergrond is een plan van aanpak gemaakt en een projectleider aangesteld. 

En de gemeente Den Haag is al begonnen met de uitvoering van Slimme regie 

in de praktijk. 

>> Meer weten? Neem dan contact op met Edith Boonsma 

viaEDITH.BOONSMA@COB.NL of 085 4862 410 

  

 

 
Nieuws van het Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

 

 

Zijn er richtlijnen beschikbaar ten aanzien van de verkanting van het 

wegdek in tunnels? Het antwoord op deze en vele andere vragen over 

tunnelveiligheid vindt u op de website van het 

KPT:WWW.KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL/VRAGEN 

 
 

Het KPT organiseert regelmatig BIJEENKOMSTEN OVER TUNNELVEILIGHEID. Op 11 

december 2014 was er een KENNISSESSIE OVER FILES IN TUNNELS en op 15 

januari jl. een BIJEENKOMST VOOR BEVOEGD GEZAG, OVER TUNNELRENOVATIE. U 

kunt vanaf de website van het KPT presentaties en andere relevante 

documenten downloaden. De eerstvolgende bijeenkomsten:  

- 11 MAART 2015, AC DE MEERN - ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN 

- 26 MAART 2015, RWS LTR - WORKSHOP 'WE HEBBEN ELKAAR NODIG' 

  

   

  

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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