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Het COB is verhuisd! 

 
Bezoekadres 

De Bouwcampus, 

begane grond 

Van der Burghweg 1 

2628 CS Delft 

 

Postadres 

Postbus 582 

2600 AN Delft 

 

 
Op de agenda: 
 

 23 EN 24-9-2015 
Fire Protection and 
Safety in Tunnels 
 

 24-9-2015 
SIKB-jaarcongres 
 

 24-9-2015 
Minicursus riolering 

  

Ook op de website: 

 
Banner Handboek 
Tunnelbouw 
 

 

Wilt u het Handboek Tunnelbouw 

onder de aandacht brengen op  

 

    

 

In deze nieuwsbrief: 

   >> COB-CONGRES KRIJGT VORM 

   >> WAT MAAKTE DE SLUISKILTUNNEL TOT EEN SUCCES? 

   >> NIEUWE PARTICIPANT: SPIE 

   >> LAATSTE KANS SCHREUDERSPRIJS 2015 

   >> OOK BIJ HET COB... 

   >> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID 

 

COB-congres krijgt vorm 

De contouren van het COB-congres 2015 worden langzaamaan 

duidelijk. Enerzijds letterlijk: met een congreslogo hebben we het 

centrale thema 'Voorschot op de toekomst' wat meer kleur gegeven. 

Anderzijds werken we hard aan het programma én de praktische 

zaken. Zo hebben we uit voorzorg een nieuwe locatie gezocht, zodat 

u in groten getale kunt deelnemen.  

 

We hebben al veel bruikbare 

suggesties voor het COB-CONGRES 

2015 ontvangen. Niet gek, want als 

er één sector toekomstgericht te 

werk gaat, dan is het wel die van 

het ondergronds bouwen. Een 

tunnel, parkeergarage of kabel- of 

leidingnetwerk ligt niet voor 

eventjes in de grond; al bij de 

planvorming moet de blik op 

vooruit. Heeft u een goed voorbeeld 

van anticiperen op de (onzekere) 

toekomst? Laat het ons weten! 

Wellicht staat u 15 oktober dan bij 

ons op het podium. 
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uw website? Dat juichen we van 

harte toe! Op onze website vindt 

u een aantal banners die u 

kosteloos kunt gebruiken. 

>> Naar de banners 

 

 

 

 
In het nieuws: 

 
Nieuwe website BRO live 

De wet Basisregistratie 

Ondergrond (BRO) wordt in dé 

centrale database met publieke 

gegevens van de Nederlandse 

ondergrond. Het belangrijkste 

communicatiekanaal hiervoor is 

de nieuwe BRO-website. Hier treft 

u algemene informatie, 

documenten en de laatste stand 

van zaken.  

>> Naar de website 

 

  
Nieuwe internationale 
tunnelprijzen 

De internationale 

netwerkorganisatie ITA-AITES 

heeft een nieuwe prijs in het 

leven geroepen: de ITA 

Tunnelling Awards. Er 

zijn awards te winnen in negen 

categorieën, zoalsTechnical 

innovation, Renovation/upgrading 

project, Environmental 

initiative en Safety initiative.  

>> Lees meer 

 

 
GPKL heeft nieuwe 
voorzitter 

Steven Adriaansen is door de 

leden van het Gemeentelijk 

Platform Kabels en Leidingen op 

11 juni 2015 benoemd tot haar  

 

 

 

 

 

Dat podium komt helaas niet in de BOUWCAMPUS te staan. Wat ons betreft is 

dat nog steeds dé plek voor een inspirerende bijeenkomst, maar de grootste 

zaal blijkt niet groot genoeg. Om iedereen te kunnen verwelkomen, zal het 

COB-congres 2015 daarom plaatsvinden in een pand iets verderop: LIJM & 

CULTUUR aan de Rotterdamseweg. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin de Haas via 

KARIN.DEHAAS@COB.NL of 085 4862 410. Zie ook WWW.COB.NL/CONGRES2015 . 

  

 

Wat maakte de Sluiskiltunnel tot een 

succes? 

Op 23 juni jl. zijn de resultaten gepresenteerd van de evaluatie van 

het project Sluiskiltunnel. Een expertteam onder leiding van het COB 

nam het project vanuit vijf perspectieven onder de loep om de 

succesfactoren en geleerde lessen te benoemen. De uitkomsten zijn 

terug te lezen in een cahier. 

 

De SLUISKILTUNNEL werd op tijd en binnen 

budget gerealiseerd, wat voor zo'n grootschalig 

(tunnel)project geen vanzelfsprekendheid is. 

Daarom benaderden OPDRACHTGEVER BV KKS en 

BOUWCOMBINATIE CTB het COB om een EVALUATIE 

uit te voeren. In overleg werden vijf thema's 

onderzocht: de BV-structuur, samenwerking, 

integrale aanpak VTTI, bouwveiligheid en 

kennismanagement. Het ingestelde expertteam 

heeft per thema gesprekken gevoerd met 

betrokkenen en met externe experts. Alle 

ervaringen werden op deze manier getoetst 

aan de wetenschap en aan de praktijk.  

>> DOWNLOAD HET CAHIER VANAF DE COB-KENNISBANK 

  

 

Nieuwe participant 

We kunnen weer een nieuwe participant aan u voorstellen: SPIE. Het 

internationale bedrijf is expert op het gebied van netwerksystemen 

en energie. Zodoende werkt de organisatie bijvoorbeeld aan 

elektrotechnische installaties in tunnels en parkeergarages. SPIE is 

momenteel onder meer betrokken bij de RENOVATIE VAN DE 

VELSERTUNNEL. 
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nieuwe voorzitter. Hij volgt Ernst 

Cramer op, die deze rol de 

afgelopen drie jaar heeft vervuld. 

>> Lees meer 

 

  

  

Op de kennisbank: 

 
Proceedings WTC2015 

Van 22 t/m 28 mei 2015 vond in 

Dubrovnik, Kroatië het World 

Tunnel Congress plaats. Het 

boek met alle geaccepteerde 

papers ligt ter inzage bij het COB. 

Ook zijn er pdf-versies 

beschikbaar. Het voorwoord en 

de inhoudsopgave kunt u 

downloaden vanaf de kennisbank. 

Heeft u interesse in een of meer 

papers? Neem dan contact op 

met het COB. 

>> Bekijk op de kennisbank 

 

 
Op het COB-congres 2015: 

 

 

 

Benieuwd naar het antwoord? 

Houd de nieuwsbrief in de gaten 

voor het tweede en derde stukje 

van de puzzel. 

 

  
  

Laatste kans Schreudersprijs 2015 

Wie gaat er dit jaar met de Schreudersprijs vandoor? De 

aanmeldingen stromen gestaag binnen. Van ondergrondse 

restauratiewerken en parkeergarages tot spoor- en wegtunnels. 

Meldt u zich snel als er binnen uw project ook een ondergronds 

hoogstandje is verricht. Op 1 september 2015 moeten alle 

inzendingen binnen zijn. 

 

Negen bijzondere projecten zijn al AANGEMELD. Ze blijven nog even geheim 

totdat alle documentatie binnen is. Na 1 september leest u op de website 

welke projecten kans maken op de 25.000 euro en eeuwige roem. Dat 

prijzengeld mag vrij worden besteed: DE NOORD/ZUIDLIJN (WINNAAR 2013) heeft 

het aangewend om een stagiaire Kennismanagement en een filmmaakster te 

laten onderzoeken of de lessen die vanuit de praktijk worden gedeeld, 

aansluiten bij de onderwijsbehoeften. De resultaten van het onderzoek zijn 

weergegeven in een documentaire en een serie artikelen. 

>> LEES MEER 

 

Voor meer informatie over deelname aan SCHREUDERSPRIJS 2015 kunt u 

contact opnemen met Ellen van Eijk: ELLEN.VANEIJK@COB.NL / 085 4862 410. 

  

 

Ook bij het COB... 

Eyeopeners op Carrouselbijenkomst 

De deelnemers van de CARROUSEL ONDERGROND EN ORDENING kwamen op 30 

juni jl. bij elkaar voor een sessie over belangen: hoe weeg je ondergrondse 

belangen binnen ruimtelijke ordening? Anita Bijvoets van het ministerie van 

IenM gaf een toelichting op STRONG, waar uitgegaan wordt van 

driedimensionale ordening. De deelnemers verdiepten zich ook in Mutual 

Gains Approach (MGA). Onno van Eijk van provincie Zuid-Holland bood de 

deelnemers handvatten voor het toepassen van deze methode voor het 

vertegenwoordigen van het belang van de ondergrond. 

 

Projectplan KIBO ingediend 

Binnenkort vertellen we u hier alles over, maar we willen het graag vast met 

u delen: het COB heeft een uitgebreid projectplan ingediend bij het 

ministerie van IenM voor het Kennis- en innovatieprogramma Bodem en 

ondergrond (KIBO). Het plan beschrijft het kennisproject 'Duurzaam 

assetmanagement van kleine ondergrondse infrastructuur'. Een deel van de 

deelprojecten kent u van het COB-CONGRES 2014, maar sindsdien zijn de 

initiatieven flink doorontwikkeld. Meer informatie volgt snel!  

 

Platform Beheer en onderhoud bijna van start 

Veel vraagstukken op het gebied van beheer en onderhoud vereisen een 

sectorbrede aanpak. Daarom is binnen het THEMA ASSETMANAGEMENT de  
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oprichting van een platform Beheer en onderhoud gepland. Een groep 

deskundigen vanuit zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, voor zowel 

rijks- als niet-rijkstunnels. Deze week wordt de uitnodiging verstuurd voor 

de eerste bijeenkomst op 15 oktober. Heeft u interesse? Neem dan contact 

op met Roel Scholten viaROEL.SCHOLTEN@COB.NL of 085 4862 410. 

 

  

Nieuws van het 

Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

 Op 18 juni jl. organiseerde het KPT een bijeenkomst voor het 

bevoegd gezag van tunnels. Belangrijkste doel was om gezamenlijk 

een beeld te vormen over de manier waarop BG de wettelijk 

verplichte zesjaarlijkse inspectie kan invullen. Om dit verder uit te 

werken zal het KPT een werkgroep faciliteren die vanuit de BG's 

geformeerd wordt. 

 Nog steeds worden er regelmatig vragen aan het KPT gesteld. Tot en 

met juni 2015 zijn er dertig vragen binnengekomen. Deze zijn, 

inclusief de antwoorden, terug te lezen via 

WWW.KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL/VRAGEN 

  

   

  

 

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 582, 2600 AN DELFT / 085 4862 410 / INFO@COB.NL 
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