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In deze nieuwsbrief: 

   >> VERDIEPING MEI 2015 ONLINE 

   >> INTELLIGENT INSPECTEREN VAN NIET-STALEN LEIDINGEN 

   >> COB-CONGRES: 15 OKT. 2015 BOUWCAMPUS, DELFT 

   >> NIEUWE PARTICIPANTEN DIRECT AAN DE SLAG 

 

Verdieping mei 2015 online 

De tweede Onderbouwing van dit jaar is uit en dat betekent een nieuwe 

VERDIEPING. In het blad en op de webpagina's kunt u weer uitgebreid 

lezen over ondergronds bouwen. Ter informatie en inspiratie! 

 

THEMA: Jong en oud 

• TIMO HEIMOVAARA (TU DELFT): NIEUWE KENNIS NAAR DE MARKT 

• GENERATION CROON: JONGEREN ALS DENKTANK VOOR HET BEDRIJF 

• JONGSTRONG: BESTAAND NETWERK MET NIEUW ELAN 

• DIALOOG: KENNIS OVER AFZINKEN VAN GENERATIE OP GENERATIE 

• CROSSOVER: ENERGIE- EN NUTSBEDRIJVEN IN DE ONDERGROND 

PRAKTIJK 

• 'KNOPPENTRAINER' A4 DELFT-SCHIEDAM KAN LANDELIJK 

• ZUIDASDOK: VIER OPDRACHTGEVERS, ÉÉN PROJECTORGANISATIE 

• KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID BLOEIT EN GROEIT 

NETWERK&COB 

• WORKSHOP BRENGT OPLOSSING IN ZICHT 

EN OOK 

• IN FOCUS: COB-PROGRAMMA 2015-2020 

• UIT DE SCHOOL GEKLAPT: ONDERGROND ALS UITGANGSPUNT 

• DE VISIE VAN... MARTIN VAN STAVEREN, GEO-IMPULS 

• ZO KAN HET OOK: TOFFE TUNNELS 

• COB-UPDATE 

• KORT, LEZEN, DOEN 
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Sluiskiltunnel 

In samenwerking met de BV 

KKS en CBT heeft het COB het 

project Sluiskiltunnel 

geëvalueerd en de ervaringen 

vastgelegd. Op 23 juni 

2015 worden de uitkomsten 

gedeeld met het publiek via 

een middagsymposium. 

>> Meer informatie 

 

 
Ook op de website: 

 
Projectenmarathon 

Bent u betrokken bij een 

bijzonder ondergronds project 

in Nederland en wilt u daar 

alles over vertellen? Meldt u 

zich dan bij Ellen van Eijk voor 

de Projectenmarathon 

2015. Het programma wordt 

deze zomer samengesteld. 

Tijdens het jaarlijkse 

evenement van KIVI 

TTOW en het COB gaat een 

groep van zo'n veertig 

enthousiaste ingenieurs, 

studenten en geïnteresseerde 

buitenstaanders op bezoek bij 

praktijkprojecten. 

>> Meer informatie 

 

  
Schreudersprijs 

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 aan vóór 1 

sept. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u het blad niet meer op papier ontvangen, maar alleen digitaal bekijken? Geen 

probleem! U kunt dit doorgeven via 085 4862 410 of INFO@COB.NL. We sturen u 

voortaan dan een e-mail zodra de nieuwe editie online staat. 

  

Intelligent inspecteren niet-stalen leidingen 

In samenwerking met de participanten is het COB een project gestart voor 

de ontwikkeling van inline inspectie-instrumenten (intelligent pigs) voor 

drinkwater- en afvalwatertransportleidingen. Er is een basisprojectplan 

opgesteld en diverse partijen hebben toegezegd een bijdrage te willen 

leveren. 

 

De huidige technieken om een volledig beeld te krijgen van de toestand van niet-

stalen leidingen zijn beperkt. Stalen leidingen kunnen van binnenuit, zonder 

buitenwerkingstelling, met zogeheten intelligent pigs geïnspecteerd worden. Het 

COB is samen met participanten EEN PROJECT gestart om intelligent pigs voor niet-

stalen leidingen te ontwikkelen. De vraag hiernaar is groot, want in Nederland ligt 

meer dan honderdduizend kilometer aan niet-stalen leidingen in de ondergrond voor 

drink- en afvalwater. Er is inmiddels met vele partijen gesproken over de 

haalbaarheid en urgentie. Diverse organisaties hebben toegezegd bij te dragen in 

kosten, kennis, in-kind uren en (fundamenteel) onderzoek. Het project wordt 

daarnaast ingediend voor het KENNIS- EN INNOVATIEPROGRAMMA BODEM EN ONDERGROND 

(KIBO). Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, zal het ministerie van IenM een 

deel van het project financieren. 

 

Herkent u zich in de behoefte en wilt u deelnemen in de ontwikkeling? Op onze 

website leest u MEER OVER HET PROJECT en vindt u contactinformatie van projectleider 

John Driessen. 
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Nieuwe COB'ers 

Op de website kunt u nu meer 

lezen over Henk Werksma, 

de nieuwe COB-coördinator 

voor het aandachtsgebied 

Ordening en waarde, en Peter 

Pansters, platformcoördinator 

Beheer en onderhoud. 

 

 

>> Lees meer 

 

  

In het nieuws: 

 
Sluiskiltunnel open! 

Niemand minder dan koning 

Willem-Alexander en koningin 

Máxima verrichtten op 19 mei 

jl. de officiële 

openingshandel ing van de 

Sluiskiltunnel. Daarna 

volgde nog een laatste open 

dag, die met achtduizend 

bezoekers zo druk was dat de 

tunnel tijdelijk even dicht 

moest. Sinds 23 mei is de 

tunnel écht open. Het 

beheer werd 

overgedragen aan de N.V. 

Westerscheldetunnel .  

>> Lees meer 

 

 
Ook interessant: 

 
Vacatures RWS 

Rijkswaterstaat heeft 

geregeld vacatures op het 

gebied van tunnels en 

geotechniek. Zo kunt u nu 

solliciteren op de functie van 

technisch adviseur 

tunnels. In deze functie levert 

u deskundige inbreng bij de 

planvorming, het ontwerp en  

 

COB-congres 2015 in eigen huis 

De Bouwcampus is niet alleen fijn werken, de locatie is ook prima geschikt 

voor een evenement. En dus kunnen we u dit jaar gewoon bij ons thuis 

uitnodigen voor het COB-congres! Op donderdag 15 oktober 2015 bent u 

van harte welkom in Delft. Het thema: Voorschot op de toekomst. 

 

De toekomst maken we nú. Dat geldt zeker voor het COB-netwerk, want je kunt 

niet ondergronds bouwen zonder aan de toekomst te denken. Op het COB-CONGRES 

2015 horen we graag over uw tactiek om met ondergronds bouwen een wereld te 

creëren waarin we nog lang en gelukkig kunnen leven. Gaat u voor innovatieve 

technieken of juist degelijke zekerheid? Strakke regie, organische ontwikkeling, 

flexibiliteit, assetmanagement? Waarin ligt volgens u de sleutel voor de toekomst? 

We zijn benieuwd naar praktijkverhalen, concrete voorbeelden en inspirerende 

toekomstplannen.   

 

Werkt u bij een PARTICIPANT VAN HET COB en heeft u een goed idee voor het 

programma? Laat het ons weten via INFO@COB.NL of 085 4862 410. Alle ideeën 

komen op een longlist, die ook gebruikt zal worden voor DE ONDERBOUWING van 

september. Als we met uw suggestie aan de slag willen, nemen we contact met u 

op. Inzenden kan tot en met maandag 29 juni 2015. 

 

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 . 

 

  

 

Nieuwe participanten direct aan de slag 

Het COB-netwerk blijft groeien. Sinds kort zijn Deerns, Triple Bridge en 

MWH Global ook participant. En zij gaan direct aan de slag voor het COB! 

 

DEERNS is een internationaal opererend ingenieursbureau dat zich richt op het 

realiseren van technische infrastructuren van gebouwen en stedelijke en industriële 

gebieden. Gilbert de Nijs, specialist Sustainable Energy bij Deerns, zal voor het COB 

een werkpakket van het KIBO-PROJECT onder zijn hoede nemen. 

 

http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015/cob-update.html
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015/de-visie-van-henk-werksma.html
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015/de-visie-van-peter-pansters.html
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015/de-visie-van-peter-pansters.html
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015/cob-update.html
http://www.sluiskiltunnel.nl/
https://www.google.com/url?q=http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-19/865952/sluiskiltunnel-geopend-door-koning&sa=U&ei=erZmVc2zDML-Urv5gOAO&ved=0CBAQFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFHJtE_iR7zXmswrPtoM7y1D_7mjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-19/865952/sluiskiltunnel-geopend-door-koning&sa=U&ei=erZmVc2zDML-Urv5gOAO&ved=0CBAQFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFHJtE_iR7zXmswrPtoM7y1D_7mjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-19/865952/sluiskiltunnel-geopend-door-koning&sa=U&ei=erZmVc2zDML-Urv5gOAO&ved=0CBAQFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFHJtE_iR7zXmswrPtoM7y1D_7mjQ
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-20/866677/sluiskiltunnel-tijdelijk-dicht-door-drukte-open-dag#.VWa2688X1D8
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-20/866677/sluiskiltunnel-tijdelijk-dicht-door-drukte-open-dag#.VWa2688X1D8
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-23/868397/sluiskiltunnel-open-voor-verkeer#.VWa3Rs8X1D8
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2015-05-23/868397/sluiskiltunnel-open-voor-verkeer#.VWa3Rs8X1D8
https://www.westerscheldetunnel.nl/nl/actueel/nieuws/bericht:nv-westerscheldetunnel-officieel-beheerder-sluiskiltunnel.htm
https://www.westerscheldetunnel.nl/nl/actueel/nieuws/bericht:nv-westerscheldetunnel-officieel-beheerder-sluiskiltunnel.htm
https://www.westerscheldetunnel.nl/nl/actueel/nieuws/bericht:nv-westerscheldetunnel-officieel-beheerder-sluiskiltunnel.htm
https://www.westerscheldetunnel.nl/nl/actueel/nieuws/bericht:nv-westerscheldetunnel-officieel-beheerder-sluiskiltunnel.htm
http://www.sluiskiltunnel.nl/
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/technisch-adviseur-tunnels
http://www.rws.nl/
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/technisch-adviseur-tunnels
https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/technisch-adviseur-tunnels
http://www.cob.nl/congres2015
http://www.cob.nl/congres2015
http://www.cob.nl/over-het-cob/netwerk.html
mailto:info@cob.nl
http://www.cob.nl/verdieping/verdieping-mei2015.html
mailto:karin.dehaas@cob.nl
http://www.cob.nl/activiteiten/congres2015.html
http://www.deerns.nl/
http://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/programma-bodem-en-ondergrond.html


 

de realisatie van contracten 

voor de nieuwbouw en 

renovatie van rijkstunnels. 

Solliciteren kan nog tot 6 juni 

2015. 

>> Lees meer 

 

  
  

Kennis- en netwerkorganisatie TRIPLE BRIDGE adviseert over complexe 

vraagstukken in de sectoren infrastructuur, energie, water en ondergrond. Lidwien 

Besselink is managing partner van het bureau. Zij zal voor het COB ook leiding gaan 

geven aan een werkpakket van het KIBO-PROJECT. 

 

MWH GLOBAL levert wereldwijd diensten op het gebied van strategisch advies, 

technische engineering, bouw en milieu. Hun projectmanager Peter van Mullekom 

gaat aan de slag met Data delen, een COB-initiatief met als doel inzicht te krijgen in 

de waarde van open data voor nutsbedrijven en in de bijdrage die assetdata kan 

leveren aan de maatschappij en andere netbeheerders. 

  
   

  

  

  

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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