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Op de agenda: 

• 11 EN 12-10-2017 
NSTT No-Dig Event 

• 2-11-2017 
Nationaal 
verkeerskundecongres  

• 7-11-2017 
Geotechniekdag 

 

 
Projectenmarathon 

U kunt nog mee met de 

Projectenmarathon op woensdag 11 

oktober 2017. Op het programma 

staan drie mooie projecten: de 

parkeergarages Lammermarkt en 

Garenmarkt in Leiden en de 

Maastunnel in Rotterdam. 

>> Lees meer 

 

  
  

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> COB-CONGRES VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017 

   >> NIEUWE ONDERBOUWING EN VERDIEPING 

   >> TUNNELPROGRAMMA GEPRESENTEERD 

   >> OOK BIJ HET COB 

   >> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID 

 

COB-congres vrijdag 3 november 2017: 

Meld uzelf of uw onderwerp aan! 

Met het tunnelprogramma in de steigers, is de 

eerste stap richting de stip op de horizon gezet. 

Maar niet alleen op het gebied van tunnels 

timmert het COB-netwerk aan de weg. Dat laten 

we samen met de participanten zien op het COB-

congres 2017. U kunt zich nu aanmelden als 

deelnemer, of een interessant onderwerp 

indienen.  

 

Op het COB-congres 2017 willen we laten zien dat de thema’s van 

het tunnelprogramma veel breder van toepassing zijn. Zo kunnen 

ondergrondse parkeergarages ook ‘waardevol in de omgeving’ zijn en 

bestaan er van kabels en leidingen ook ‘digitale tweelingen’. We nodigen u 

als COB-participant van harte uit om úw voorbeeld aan te dragen! U kunt op 

drie manieren aan het woord komen: in een subsessie over een technisch of 

niet-technisch onderwerp, in uw eigen stand op de kennismarkt, of in het 

interactieve programma met demonstraties en korte workshops. Om het u 

en onszelf makkelijker te maken, hebben we een online formulier gemaakt 

waarmee u uw suggesties kunt insturen. 

>> MEER INFORMATIE EN AANMELDEN 
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Intreerede Ken Gavin, TU Delft 

In 2016 is aan de TU Delft de 

leerstoel Subsurface engineering 

van start gegaan, een gecombineerde 

voortzetting van de leerstoel 

Funderingstechniek en de leerstoel 

Ondergronds bouwen. Dr. Ken Gavin, 

hoogleraar Subsurface engineering, zal 

op vrijdag 13 oktober 2017 zijn 

intreerede houden. U bent hierbij van 

harte welkom! 

>> Lees meer 

 

 
Reünie Betuweroute 

Tien jaar geleden werd de 

Betuweroute opgeleverd. Voor veel 

mensen is dit het meeste project 

waaraan ze hebben meegewerkt. 

Daarom wordt er op 6 oktober 

2017 een feestelijke reünie 

georganiseerd. Aanmelden kan via een 

mail naar 

betuweroutereunie@gmail.com. 

>> Lees meer 

 

  
Op de kennisbank: 

 
Publicatie Gaasperdammertunnel 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat, 

aannemerscombinatie IXAS en het 

COB hebben een kennistraject opgezet 

om tijdens de realisatie van de 

Gaasperdammertunnel lessen te 

verzamelen. De ervaringen die zijn 

opgedaan in de periode tot oktober 

2016 zijn vastgelegd in de 

publicatie Kennistraject 

Gaasperdammertunnel, deel 1. 

 

>> Naar publicatie 

Nieuwe Onderbouwing en Verdieping 

Deze week verschijnt alweer de laatste Onderbouwing van dit jaar. De 

artikelen uit het magazine zijn online te lezen in de Verdieping. U kunt ze 

ook tegenkomen in de Onderbreking. 

 

 

 

Een greep uit de artikelen: 

• Kustwerk Katwijk uitgegroeid tot icoon Noordzeekust 

• Fietsparkeergarage Mahlerplein zet de standaard 

• 'Buizenpost' voor Almeers afval 

• 'Voor energieneutraal wonen, is de ondergrond nodig' 

• Amsterdam: ondergronds voor betere leefomgeving 

• Wetenschappelijke inzichten over gedrag en communicatie 

• Visie van... Roel Scholten (NedMobiel) 

• Brusselse tunnels komende jaren grondig op de schop 

• Slechts honderd uur nachtelijke afsluiting Westerscheldetunnel  

• Bouwen op archeologische 'hotspot' 

>> NAAR DE VERDIEPING 

 

De Onderbreking biedt u de mogelijkheid om verder te lezen over een specifiek 

onderwerp. Met een druk op de knop brengt u de meest interessante en relevante 

artikelen van de website samen in een digitaal magazine. 

>> NAAR DE ONDERBREKING 

Tunnelprogramma gepresenteerd 

Na een intensief traject met experts binnen en buiten het COB-netwerk, 

werd eind vorig jaar de langetermijnvisie op tunnels in Nederland 

gepresenteerd. Deze visie is – weer in samenwerking met het 

netwerk – omgezet naar een concreet werkprogramma. 
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In het nieuws: 

 
'Het is een grote chaos geworden 
onder de grond' 

Chris Schaapman, nauw betrokken bij 

de mantelbuizenputconstructie die 

door het COB is geëvalueerd, komt in 

het AD Groene Hart aan het woord 

over het bundelen van kabels en 

leidingen. "Je hebt geen idee wat een 

chaos het is op sommige plekken. Ik 

ben blij dat Alphen het voortouw heeft 

genomen om te investeren in het 

proefproject". 

>> Lees meer 

 

  

 
Tunnel onder Stonehenge? 

De Britse regering heeft besloten een 

tunnel aan te leggen onder 

Stonehenge, de bekende megalithische 

stenen. Onderzoekers van de 

Universiteit van Buckingham menen 

echter dat de kalkgrond er zó fragiel is 

dat grootscheepse 

graafwerkzaamheden ervoor kunnen 

zorgen dat de stenen wegzakken. 

>> Lees meer 

 

  
  

 

Het tunnelprogramma omvat drie doelen en vier ontwikkellijnen voor de komende 

vijf jaar, met een budget van 7,9 miljoen euro en een rendement van 9,5 miljoen 

euro. Het COB gaat volgende maand met belangrijke spelers in het netwerk in 

gesprek om een startkapitaal te verzamelen. De ambitie is om op het COB-

congres, 3 november 2017, het startschot te geven voor de uitvoering van het 

tunnelprogramma. 

>> LEES MEER 

Ook bij het COB... 

Diner en café 

Bij het COB gaat het om de inhoud, maar dan kan het nog steeds heel gezellig 

zijn. Op 20 september jl. kwamen de beslissers uit het COB-netwerk bijeen op 

het Diner van de Ondergrond, waar zij zich onder het genot van smakelijke 

gerechten bogen over het tunnelprogramma. Diezelfde week was er ook 

een COB-café ter ere van de Gaasperdammertunnel. Hier werd gevierd dat de 

eerste fase van het leertraject is afgerond met de publicatie van het eerste 

kennisboek (zie links). 

 

Het Diner van de Ondergrond (links) en het COB-café. (Foto's: COB) 

 

Platform Meerwaarde ondergrond 

Op 28 september jl. kwam het platform Meerwaarde ondergrond bijeen in Leiden. 

Ook leden van het platform Kabels en leidingen hadden gebruikgemaakt van de 

uitnodiging om deel te nemen. Er werd stilgestaan bij de impact van de 

energietransitie op een ontwikkellocatie in een binnenstedelijk gebied en de 

cruciale rol die de ondergrond daarbij speelt.   

>> LEES MEER 
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Extra themasessie Verificatie en validatie 

De vierde themabijeenkomst in de reeks Verificatie en validatie op 10 oktober 

2017 is volgeboekt. Daarom organiseert het COB in samenwerking met het KPT 

een extra sessie op dinsdag 24 oktober 2017. De bijeenkomst richt zich onder 

meer op de onderwerpen 'wat is nu eigenlijk software?', 'softwareverificatie in een 

andere markt' en 'softwaretesten in de praktijk toegespitst op CCTV'. Aanmelden 

kan via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl. 

>> LEES MEER 

 

Platform Beheer en onderhoud 

De leden van het platform Beheer en onderhoud kwamen op 14 september 2017 

bijeen voor een sessie over 'de schutting tussen projectrealisatie en -exploitatie'. 

Gedurende de bouw of renovatie van een tunnel worden soms keuzes gemaakt 

die niet goed aansluiten op de onderhoudsfase. Drie experts gaven hun kijk op de 

impact, de oorzaak en het gevolg van dit fenomeen. In een klein comité zal 

onderzocht worden hoe de schutting omgetrokken kan worden. 

>> LEES MEER 

Nieuws van het 

Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

Extra bijeenkomst 'Brand en evaluatie' 

Het KPT organiseert op 21 november 2017 de themabijeenkomst 'Brand en 

evaluatie, samen aan de slag' n.a.v. branden in de Coentunnel en de 

Schipholtunnel. Wat kunnen we leren van deze branden en welke kennis moet 

hier gedeeld worden? Omdat het maximum aantal deelnemers reeds is bereikt, is 

er een tweede bijeenkomst gepland op 28 november 2017. 

>> Meer informatie en aanmelden 

 

Bijeenkomst over 'betonperikelen' 

In juli 2017 werd bekend dat de betonsamenstelling in tunnels de laatste jaren is 

veranderd, wat mogelijk risico's oplevert voor de constructies. Op 16 november 

2017 organiseert het KPT in samenwerking met IFV en het COB een bijeenkomst 

over deze 'betonperikelen'. In de presentaties wordt de problematiek vanuit 

verschillende invalshoeken verkend. 

>> Meer informatie en aanmelden 
   

  

  

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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