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COBcafé Gaasperdammertunnel
Rijkswaterstaat, IXAS en het COB presenteren op vrijdag 22 september
2017 de resultaten van de eerste fase van het kennistraject rondom de
Gaasperdammertunnel. De aanmeldingen stromen gestaag binnen. Wacht
dus niet te lang als u er ook bij wilt zijn!
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De Evaluatie Gaasperdammertunnel is officieel van start gegaan in 2016. Aan de
hand van interviews met projectleden en feedback van externe experts zijn lessen
verzameld en vastgelegd. De publicatie wordt uitgereikt op 22 september 2017
tijdens een speciaal COBcafé. U krijgt hierbij de gelegenheid om met de
directbetrokkenen in gesprek te gaan over de onderwerpen die in het
kennistraject aan de orde zijn geweest: samenwerking, integratie civiele techniek
en tunneltechnische installaties, tunnelveiligheid en omgevingsmanagement.

KIVI TTOW:
Fietsenstallingen
Op de lezingenmiddag van KIVI
TTOW op 15 september 2017
staan ondergrondse
fietsenstallingen centraal. Er
komen voorbeeldprojecten aan
bod en er is aandacht voor
nieuwe ontwikkelingen en
technieken.
>> Lees meer

Ook op de website:

>> MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Projectenmarathon op 11 oktober 2017
KIVI TTOW heeft samen met het COB en de Ondergrondse van de TU
Delft een leuke en leerzame projectenmarathon voor u weten te
organiseren. Op woensdag 11 oktober aanstaande kunt u met ons mee
reizen naar Leiden en Rotterdam. Meld u snel aan, want vol is vol!

Vacature COBbureau
Vanwege uitbreidende
werkzaamheden is het COB op
zoek naar een 'bureau
ondersteuner': iemand die
zowel plezier heeft in
administratieve klussen als in
het organiseren van
bijeenkomsten.
>> Lees meer

Parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt (foto's: Dura Vermeer en COB) en de
Maastunnel (foto: maastunnel.nl)

In Leiden stellen twee ondergrondse parkeergarages de deuren voor u open.
Welkom!
Nieuwe participant
Het COBnetwerk heeft er een
nieuwe deelnemer bij:
Sweco is als advies en
ingenieursbureau actief op vele
terreinen, waaronder energie,
gebiedsontwikkeling, mobiliteit
en infrastructuur.
>> Meer participanten

Onder de Garenmarkt wordt hard gewerkt aan een compacte, ovale garage met
425 parkeerplaatsen. De parkeergarage onder de Lammermarkt is inmiddels in
gebruik. Met het diepste niveau op NAP 22,5 meter is het de diepste garage van
Nederland. Na de rondleidingen en presentaties gaat u per bus naar Rotterdam.
Daar wacht iets bijzonders: een wandeling door de afgesloten buis van de
Maastunnel. De oudste verkeerstunnel van Nederland wordt momenteel
gerenoveerd. De Projectenmarathon geeft een uniek kijkje achter de schermen!
>> MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Evaluatie mantelbuizenputconstructie
gereed

In het nieuws:

De gemeente Alphen aan den Rijn wil

Volautomatische
parkeergarage onder
Vijzelgracht

kabels en leidingen geordend, veilig en

Omwonenden van metrostation
Vijzelgracht in Amsterdam zijn
onlangs geïnformeerd over een
plan om in de ruimte boven het
station een volautomatische
ondergrondse garage aan te
leggen. De gemeente heeft 13,5
miljoen euro gereserveerd voor
de realisatie.
>> Lees meer

bereikbaar aanbrengen en beheren. De
gemeente voerde hiertoe een pilot uit
met een zogeheten
mantelbuizenputconstructie. In
samenwerking met het COB is de pilot
geëvalueerd. Het rapport is nu te
downloaden vanaf de kennisbank.
Een mantelbuizenputconstructie bestaat uit
een aantal inspectieputten die onderling
verbonden zijn door mantelbuizen met daarin
kabels en leidingen. Met de pilot in Alphen
aan den Rijn is onderzocht of deze constructie
een standaardoplossing kan worden voor een geordende ondergrond en het veilig
en bereikbaar aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. De evaluatie op
basis van interviews met betrokkenen laat zien dat standaardisatie kan helpen om
het systeem breed toepasbaar te maken.
>> NAAR RAPPORT OP DE KENNISBANK

Negen inzendingen voor
Schreudersprijs 2017
Vandaag sluit de inschrijving voor de
Schreudersprijs 2017. Negen projecten dingen
mee naar de prestigieuze prijs voor ondergronds
bouwprojecten. Op alfabetische volgorde:

A2 Maastricht (Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht)
A4 DelftSchiedam (Van Hattum en Blankevoort)
Herinrichting Gustav Mahlerplein (Bam Infra Nederland)
Kustwerk Katwijk (Royal HaskoningDHV, Hoogheemraadschap van Rijnland,
gemeente Katwijk, OKRA, Arcadis, Ballast Nedam en Zwarts & Jansma)
NoordwalVeenkade: technisch vernuft op ‘formaat postzegel’ (gemeente
Den Haag)
Onderdoorgang langzaam verkeer Zevenaar (ABT, Van Spijker Infrabouw
en ProRail)
Onderdoorgangen Zutphen (Royal HaskoningDHV, Maurer United
Architects, gemeente Zutphen en ProRail)
Parkeergarage Lammermarkt Leiden (Combinatie parkeergarages Leiden
Dura VermeerBESIX)
Renovatie Velsertunnel (Rijkswaterstaat en combinatie Hyacint)
Tijdens het COBcongres op 3 november aanstaande wordt de winnaar
bekendgemaakt.
>> LEES MEER OVER DE SCHREUDERSPRIJS

Ook bij het COB...
Platform Beheer en onderhoud
De leden van het platform Beheer en onderhoud komen op donderdag 14
september 2017 bijeen voor een sessie over 'de schutting tussen projectrealisatie
en exploitatie'. De beleving is dat er gedurende de bouw of renovatie van een
tunnel soms keuzes worden gemaakt die niet goed aansluiten op de
onderhoudsfase. De platformleden zullen zich buigen over de impact, de oorzaak
en het gevolg van dit fenomeen.
>> LEES MEER

Platform Meerwaarde ondergrond: Intelligente inrichting van de
ondergrond door koppeling wetenschap en de praktijk
Tijdens de bijeenkomst van het platform Meerwaarde op 28 september 2017 zien
we wat de impact van de energietransitie is op een concrete ontwikkellocatie in
een binnenstedelijk gebied en dat de ondergrond hierbij een cruciale rol speelt.
De gemeente Leiden deelt ervaringen met ons, laat zien hoe zij omgaan met de
schaarse ruimte en hoe zij samen met een universitair docent van de TU Delft én
haar studenten hiervoor scenario’s heeft uitgewerkt. We maken tevens een korte
wandeling door het stationsgebied.
>> LEES MEER

Vierde themasessie Verificatie en validatie
Op 10 oktober 2017 organiseert het COB in samenwerking met het KPT de vierde
bijeenkomst in de reeks Verificatie en validatie. In deze sessie worden drie
presentaties gegeven over onder meer `wat is nu eigenlijk software?’, ‘verificatie
software in een andere markt’ en ‘softwaretesten in de praktijk toegespitst op
CCTV’. Evenals in de voorafgaande V&Vbijeenkomsten is er voldoende
gelegenheid voor discussie. De inloop is vanaf 13.00 uur en het programma
eindigt om 17:00. Aanmelden kan via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl. Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging waarin ook de locatie wordt vermeld.
>> LEES MEER

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Nieuwe coördinator: Ben van den Horn
Ben van den Horn is per 15 augustus jl. de nieuwe coördinator van het KPT. Het
team van het KPT is hiermee weer compleet. De komende tijd gaat het KPT zich
naast de Nederlandse tunnelveiligheid ook richten op internationale
tunnelveiligheid. Het KPTteam en het COB wensen Ben van den Horn veel succes
bij deze nieuwe uitdaging.
>> LEES VOOR MEER OVER BEN VAN DEN HORN

Volg ons op Twitter @COBTWEET
Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agendaitems?
Stuur ze dan naar redactie@cob.nl. We ontvangen uw bijdrage graag!
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