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Op de agenda:   

• 1-2-2018 
RIONEDdag 

• 6-3-2018 
PAO: 
Damwandconstructies 
en bouwputten 

• 20 EN 21-3-2018 
Nationaal Buisleidingen 
Platform 

• 27-3-2018 
PAO: Diepwanden 

 
 
Ook op de website: 

 
Aanmelden 
Schreudersstudieprijs 

Dit jaar richt Stichting A.M. 

Schreuders zich weer 

op studenten. Studenten die 

tussen 1 sept. 2016 en 1 mei 

2018 zijn afgestudeerd op het 

gebied van ondergronds 

bouwen kunnen zich 

nu aanmelden. Zij maken 

    

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> ONDERBOUWING EN VERDIEPING 

   >> VERNIEUWD LOGO, NIEUWE WEBSITE(S) 

   >> MINISYMPOSIUM OVER TUNNELLEKKAGES) 

   >> OOK BIJ HET COB 

   >> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID 

  

Onderbouwing op de mat, Verdieping online 

De Onderbouwing van januari 2018 is uit! Veel van u krijgen het blad per post. 

Wilt u online (verder) lezen, dan kunt u terecht in de Verdieping. Daar vindt u 

alle artikelen compleet en wel met beeld, verwijzingen en extra informatie. 

 

 

In het thema 'Digi-taal': 

• Rotterdam: virtueel dienstbaar aan de fysieke stad 

• Oosterweelverbinding: grensverleggend ontwerpen in 4D-BIM 

• Statistiek helpt professionalisering assetmanagement Amsterdam 

• Cyberveilige rijkstunnels 

En verder: 

• Paleis Het Loo: bouwput pal naast historische panden 

• Bijzonderheden in de RijnlandRoute 

  

https://us4.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=3845a0c851
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
https://twitter.com/cobtweet
http://www.rioneddag.nl/
https://paotm.nl/nl/cursus/damwandconstructies-en-bouwputten/C110181/
https://paotm.nl/nl/cursus/damwandconstructies-en-bouwputten/C110181/
https://paotm.nl/nl/cursus/damwandconstructies-en-bouwputten/C110181/
https://iir.nl/events/buisleidingen-platform
https://iir.nl/events/buisleidingen-platform
https://paotm.nl/nl/cursus/diepwanden/C107181/
https://www.cob.nl/schreudersstudieprijs
https://www.cob.nl/schreudersstudieprijs
https://www.cob.nl/schreudersstudieprijs
https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=3845a0c851#verdieping
https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=3845a0c851#huisstijl
https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=3845a0c851#minisymposium
https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=3845a0c851#cobupdate
https://us4.campaign-archive.com/?e=&u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=3845a0c851#kpt
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/digi-taal/virtueel-dienstbaar-aan-fysieke-stad.html
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/digi-taal/oosterweelverbinding-grensverleggend-ontwerpen-in-bim.html
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/digi-taal/statistiek-helpt-assetmanagement-amsterdam.html
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/digi-taal/cyberveilige-rijkstunnels.html
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/paleis-het-loo-bouwput-pal-naast-historische-panden.html
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/bijzonderheden-in-de-rijnlandroute.html
http://www.debouwcampus.nl/


kans op 2500 euro en de 

eeuwige roem. 

 

 

>> Lees meer 

 

  
Nieuwe participanten 

Het COB-netwerk blijft 

groeien! De 

laatste aanwinsten: 

- KienIA is pionier op het 

gebied van industriële 

automatisering in de 

waterbranche, de infrawereld 

en de duurzame energie. 

- Altran richt zich op innovatie 

en hightech engineering, 

en ondersteunt klanten bij het 

creëren van nieuwe producten 

en diensten.  

- DeaD Ingenieurs is 

gespecialiseerd in geotechniek 

en ondergronds bouwen. Van 

tenders en uitvoering tot 

onderwijs en toegepast 

onderzoek. 

 

  
In het nieuws: 

 
Spaarndammertunnel 
open 

De gemeente Amsterdam heeft 

bekendgemaakt dat de 

Spaarndammertunnel op 

maandag 5 februari 2018 

opengaat. Vanaf dan rijdt het 

verkeer over de 

Spaarndammerweg 

ondergronds, waardoor de weg 

geen obstakel meer vormt 

tussen de Houthaven en de 

rest van de stad. 

>> Lees meer 

• Serious game Terra Tactica: spelen met belangen 

• Langetermijnvisie voor kabels en leidingen 

• Maastunnel: veilig, functioneel monument 

• De visie van... Arjan Verweij (Sweco/COB) 

>> Naar de Verdieping 

 

Naast de Onderbouwing en de Verdieping, is er de Onderbreking; ook een (digitaal) 

magazine, maar dan à la minute gevuld met artikelen van de website over een 

specifiek onderwerp. 

>> Naar de Onderbreking 

Vernieuwd logo, nieuwe website(s) 
In de afgelopen jaren is de huisstijl van het COB steeds verder 

doorontwikkeld, terwijl het logo ongewijzigd bleef. Nu is het logo vernieuwd, 

zodat alles weer bij elkaar past. De website krijgt binnenkort een 

vergelijkbare kleine opfrisbeurt. Daarbij wordt ook gelijk de nieuwe 

tunnelwebsite gelanceerd. 

>> Lees meer 

  

Minisymposium over tunnellekkages 
Op 22 februari 2018 organiseert het platform Beheer en onderhoud een 

minisymposium over tunnellekkages. Twee nieuwe publicaties staan centraal: 

een vervolg op het rapport Lekkage in tunnels van Leo Leeuw en een 

handreiking over tunnellekkages voor beheerders. U bent van harte welkom! 

 

De publicaties zijn met name interessant voor 

tunnelbeheerders en onderhoudsaannemers. Tijdens de 

bijeenkomst worden de publicaties toegelicht aan de hand 

van voorbeelden uit de praktijk. Arie Bras, directeur van het 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil, zal vertellen over zijn 

ervaringen met lekkages in de Kiltunnel. Leo Leeuw zal 

ingaan op bekende faalmechanismen en gevolgen. 

>> Lees meer 

 

Het symposium vindt plaats op de Bouwcampus in Delft van 

14.00 tot 16.30 uur. Aanmelden kan bij Ellen van Eijk 

via ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410. Deelname is gratis. Op het symposium 

worden de publicaties in drukvorm uitgereikt aan de deelnemers. 

Ook bij het COB... 

Flexibele dag in festivalsferen 

Het Flexival op 25 januari jl. deed zijn naam eer aan. Zo'n zeventig professionals en 

studenten namen deel aan workshops, aten pannenkoeken, luisterden naar colleges en 

bezochten een vrijplaats voor innovaties. Alles draaide om de ordening en waarde van 

meervoudig ruimtegebruik. De presentaties van de dag staan nu online. 

>> Lees meer 

https://www.cob.nl/schreudersstudieprijs
https://www.kienia.nl/
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http://daedingenieurs.nl/
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https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/visie-arjanverweij.html
https://www.cob.nl/verdieping
https://www.cob.nl/onderbreking
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/verdieping/verdieping-jan2018/cob-update.html
https://www.cob.nl/beheerenonderhoud
mailto:ellen.vaneijk@cob.nl
https://www.cob.nl/flexival2018


 

 
Nog een tunnelbouwer 

In de nieuwe Onderbouwing 

kunt u lezen over The 

Boring Company, het bedrijf 

van Tesla- en SpaceX-directeur 

Elon Musk om boortunnels te 

bouwen. Nu heeft ook de 

voormalig directeur van het 

mobiele spelletje Angry Birds 

zijn zinnen op een tunnel 

gezet. Peter Vesterbacka wil 

een tunnel realiseren tussen 

Estland en zijn vaderland 

Finland. 

>> Lees meer 

 

 
Tunnelboormachine van 
Duitsland naar Londen 

Vanaf de werf van fabrikant 

Herrenknecht is de eerste 

tunnelboormachine voor de 

Thames Tideways Tunnel veilig 

onder de Tower Bridge door 

geloodst. De tunnel moet het 

verouderde rioolsysteem van 

Londen opwaarderen. Zes 

boormachines gaan in totaal 

zo’n 25 kilometer tunnel boren. 

>> Lees meer 

 

  
  

 

(Foto's: COB) 

 

Extra financiering voor langetermijnvisie kabels en leidingen 

Het COB-netwerk wil een integrale langetermijnvisie voor ondergrondse kabels en 

leidingen realiseren. Eind november 2017 heeft het COB het project ingediend voor de 

prijsvraag Kennis en Innovatieontwikkeling Bodem en Ondergrond 2017 van het 

Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond. In januari 2018 is bekendgemaakt dat 

het projectvoorstel is gehonoreerd (definitieve gunning). 

>> Lees meer 

 

Platformbijeenkomsten 

Voor alle COB-platforms staan er bijeenkomsten gepland in maart: 

• 1 maart: platform Kabels en leidingen 

• 6 maart: platform Veiligheid 

• 22 maart: platform Beheer en onderhoud 

• 26 maart: platform Meerwaarde ondergrond 

 

Nieuws van het 

Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

Het KPT organiseert op 11 april 2018 van 13.30 tot 17.00 uur een bijeenkomst over 

menselijk gedrag in tunnels. Vragen die aan bod komen: Waarom reageren mensen op 

een bepaalde manier op een situatie met brand in een tunnel? Hoe faciliteer je 

zelfredzaamheid? Wat zie je aan gedrag, hoe verklaar je het en wat kun je ervan 

leren? Wat kunnen we leren uit het geobserveerde gedrag in relatie tot het ontwerp 

van de vluchtwegen in een tunnel? Aanmelden kan 

via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl. 
   

  

  
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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