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Het COB is verhuisd!
Bezoekadres
De Bouwcampus,

Van start op de Bouwcampus
Zonder participanten zou het COB niet bestaan. Een symbolische bijdrage aan
onze start op de Bouwcampus kon dan ook niet ontbreken. Tijdens het Diner

tweede verdieping

van de Ondergrond op 26 maart jl. hebben de participanten een kleurrijke

Van der Burghweg 1

totempaal samengesteld die letterlijk en figuurlijk de kern van het COB vormt.

2628 CS Delft
Postadres

Sinds 10 maart 2015 is het thuishonk van het COB te vinden op de tweede verdieping

Postbus 582

van de BOUWCAMPUS in Delft. De begane grond is afgelopen donderdag feestelijk ingewijd

2600 AN Delft

met het DINER VAN DE ONDERGROND. Zo'n vijftig kopstukken uit het COB-netwerk kwamen
bijeen om onder het genot van een maaltijd te discussiëren over de koers van het COB.

Op de agenda:
 8 T/M 23-4-2015
PAO: Veilig heid
ondergrondse infra
 16-4-2015
PAO: Ankerp al en
 21 T/M 23-4-2015
ParkeerVak
 23-4-2015
Voorj aarscong res KNW
 22 T/M 28-5-2015
World Tunnel Congress
2015 ( Kro atië)

Expositie
Van 5 maart t/m 5 juni 2015kunt u
in Amsterdam de expositie Zuidas
Ondergronds bezoeken. De
tentoonstelling belicht aan de hand

Aansluitend op een rondleiding staken de gasten zich in witte verfpakken om hun inbreng
vast te leggen op de thematisch totempaal die vanaf nu het COB-kantoor siert.

van foto's, infographics, objecten,
tekst en video hoe de ondergrondse
systemen het leven mogelijk maken in
het moderne stukje stad.
>> M eer informatie

Observational Method
Altijd al willen weten wat de
observational method precies inhoudt?
Markeer dan donderdag11 juni
2015 vast in uw agenda. G e o I m p u l s organiseert tussen 14.00 en
17.00 uur een workshop bij
Deltares over deze methode om
risico's in bouwprojecten te beheersen
en kansen te benutten. Voor meer

(Foto's: Vincent Basler)

informatie kunt u terecht bij Thomas
Bles: t h o m a s . b l e s @ d e l t a r e s . n l .

Projectplan voor Energiereductie tunnels
Slotcongres Sluiskiltunnel
Op 23 mei 2015 gaat de
S l u i s k i l t u n n e l open voor verkeer;
het project is dan binnen budget en
volgens planning gerealiseerd. Om
de geleerde lessen en opgedane

In maart is in klein comité een start gemaakt met het project Energiereductie
tunnels. Het doel was de opgave - het energieverbruik van bestaande en nieuwe
tunnels verminderen - te verkennen en een plan van aanpak op te stellen. Op 23
april 2015 organiseert het COB een open bijeenkomst om dit plan met het
netwerk te bespreken. U bent van harte welkom!

kennis breed te delen, organiseert
de projectorganisatie op 23 juni
2015 een slotcongres. Houd voor
meer informatie onze website en
nieuwsbrief in de gaten.

Tijdens de startbijeenkomst bleek dat zowel initiatiefnemer Rijkswaterstaat als de markt
nut en noodzaak van het project inzien. De partijen onderschrijven dat er met de huidige
technieken al veel mogelijk is. De markt wordt echter te weinig geprikkeld om
energiereductie als belangrijk aandachtspunt te zien. Projectleider Jonas Kramer
(NedMobiel) gaat de onderzoeksvragen nu verder formuleren en toetsen bij de
deelnemers. Op 23 april aanstaande wordt het plan gepresenteerd tijdens een open
bijeenkomst op de Bouwcampus. Wilt u hierbij zijn? Neem dan contact op met Jonas
Kramer via J.KRAMER@NEDMOBIEL.COM of 085 4862 410 (secretariaat COB).

Ook op de website:
Banner Handboek
Tunnelbouw

Cahier over samenwerking
Hoewel samenwerking niet uitsluitend een ondergronds vraagstuk is, speelt

Wilt u het Handboek Tunnelbouw
onder de aandacht brengen op uw
website? Dat juichen we van harte
toe! Op onze website vindt u een
aantal banners die u kosteloos kunt
gebruiken.
>> Naar d e b anners

het bij complexe ondergrondse projecten wel een zeer prominente en
bijzondere rol. Het onderwerp stond daarom centraal tijdens het Diner van
de Ondergrond eind vorig jaar. De presentaties en gesprekken hebben geleid
tot de publicatie van een cahier.

In het cahier komt onder meer prof. dr. Ard-Pieter de Man aan het woord, hoogleraar
aan de VU. Hij bespreekt drie unieke kenmerken van samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer bij complexe infrastructuurprojecten en gaat in op

Schreudersprijs
Dit jaar wordt de

enkele succesfactoren. Ook presenteert hij een agenda voor de sector, gericht op het
verbeteren van samen-werking. Lode Franken (CFE) en Ed Roijen (RWS) geven elk
hun visie vanuit de praktijk.

Schreudersprijs
2 0 1 5 uitgereikt, dé
prijs voor bijzondere ondergrondse
bouwprestaties. Wilt u in aanmerking
komen voor de eer en de cheque van
25.000 euro? M e l d u w p r o j e c t d a n
aan vóór 1 sept. 2015.

In het nieuws:
Tunnel voor schepen
De plannen liggen er al langer, maar
met de s t a r t v a n e e n
p r o e f p r o j e c t afgelopen week is
de S t a d S h i p T u n n e l , een Noorse
tunnel voor schepen, weer een stap
dichterbij gekomen. In de pilot wordt
uitgegaan van d e g r o o t s t e v a r i a n t ,
waarbij er ruimte is voor schepen als
de M S M i d n a t s o l . Dat betekent een
tunnel van 49 meter hoog en 36 meter

Het cahier laat ook zien welke COB-activiteiten er op dit moment zijn op het gebied
van samenwerking.

breed.
>> Lees meer

>> LEES MEER OVER HET DINER VAN DE ONDERGROND EN DOWNLOAD DE PUBLICATIE

In beeld
Workshop in de Caballero Fabriek over
het project N213:

Ook bij het COB...
Programmaraad ingesteld
Om de verbinding tussen het COB-bureau en de participanten te versterken, heeft het
COB een programmaraad ingesteld. De leden zijn gepresenteerd tijdens het Diner van de
Ondergrond op 26 maart jl. De programmaraad zal gaan fungeren als klankbord en
adviseur.
>> LEES MEER

Bijeenkomst Platform Veiligheid op 9 juni
De volgende bijeenkomst van het PLATFORM VEILIGHEID staat gepland voor 9 juni a.s. Het
thema is deze keer OTO (opleiden, trainen, oefenen). Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met coördinator Roel Scholten viaROEL.SCHOLTEN@COB.NL of 085 4862 410.

Vervolg op rapport Instandhouding zinkvoegen
Ter aanvulling op het rapport INSTANDHOUDING ZINKVOEGEN, een COB-studie naar lekkages
in zinktunnels, is recent endoscopisch onderzoek uitgevoerd bij een aantal tunnels. Op
basis van de resultaten starten Rijkswaterstaat en het COB een vervolgproject. Op 21
april aanstaande komt de groep experts voor de eerste keer bijeen. Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Ellen van Eijk (communicatie COB) via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of
085 4862 410.
(Foto's: APPM)

Ook interessant:

Energieke workshop N213, provincie Zuid-Holland

Enquête Pipeliner

De provincie Zuid-Holland wil de VERBREDING VAN DE N213 als pilot inzetten om op een

De S t i c h t i n g P i p e l i n e r is

vernieuwende wijze om te gaan met het verleggen van kabels en leidingen. Het COB is

momenteel eigenaar van de opleiding

ingeschakeld om hier vorm en invulling aan te geven. Op 26 maart jl. vond als eerste stap

tot M a s t e r o f P i p e l i n e

een workshop plaats met betrokken partijen. Vooraf waren sommige deelnemers

T e c h n o l o g y , die sinds 2003 samen

enigszins sceptisch, maar er werd goed gediscussieerd en iedereen bracht actief kennis en

met A v a n s + wordt gegeven. Middels

ervaring in. De deelnemers kregen hierdoor beter inzicht in elkaars belangen en zorgen.

een onderzoek wil de stichting

Voor de provincie Zuid-Holland leverde de workshop een aantal concrete

inventariseren in hoeverre deze

oplossingsrichtingen op.

opleiding voldoet aan de behoeften
binnen de transportleidingenbranche,

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid

en of er nog andere
opleidingsbehoeften zijn. Iedereen die
op of andere manier betrokken is bij
de transportleidingenbranche wordt
van harte uitgenodigd de online



vragenlijst in te vullen.
>> Naar d e enq uête

Op 11 maart jl. organiseerde het KPT een bijeenkomst over alternatieve
brandstoffen. Sprekers waren Dirk Schaap van het ministerie van IenM en Jetty
Middelkoop van de Brandweer Amsterdam Amstelland. Op de website van het
KPT vindt u EEN KORT VERSLAG EN DOWNLOADS.

Vacatures RWS



R i j k s w a t e r s t a a t heeft geregeld

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert het KPT tweemaal een bijeenkomst

vacatures op het gebied van tunnels

over de evaluatie van HET INCIDENT IN DE HEINENOORDTUNNEL IN MEI 2014. Op 21 april

en geotechniek. Zo kunt u nu

2015 bent u welkom in Best en op 22 april 2015 in Den Haag. Ga voor

solliciteren op de functie van
t e c h n i s c h a d v i s e u r t u n n e l s en
(seni or) advi seur geo engineering.

In samenwerking met Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en

de UITNODIGING EN MEER INFORMATIE naar de KPT-website.



Benieuwd wat het KPT vorig jaar allemaal heeft gedaan en bereikt? Lees dan
het ONLINE JAARVERSLAG. U kunt ook een bezoek brengen aan de LINKEDIN-PAGINA
VAN HET KPT.

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 420, 2800 AK GOUDA / 085 4862 410 / INFO@COB.NL

