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Nieuwe Verdieping en Onderbreking online
Alle abonnees van de Onderbouwing vinden de editie van mei deze week op
de mat. De bijbehorende VERDIEPING, met alle complete artikelen, staat nu al
online. Bent u vooral benieuwd naar het themagedeelte over meten? Kijk
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dan ook even naar de ONDERBREKING, waar u een digitaal koffietafelboek over
dat onderwerp kunt maken.
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Op 8 en 9 september 2016 vindt
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het eerste grote zinktunnelcongres
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netwerk zullen een inhoudelijke
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Unde rg round plaats. In lezingen

• KORT, LEZEN, DOEN

en workshops gaan
stedenbouwkundigen en
ondergrondspecialisten van
Europese steden in op de urgente
kwesties rondom de ondergrond in
stadsontwikkeling.
>> Le es m e er

Lezingenmiddag
parkeergarages Leiden
Op 23 juni 2016 vindt de
jaarlijkse KI VI T T OW
lez in g en m id da g plaats met
interessante inhoudelijke lezingen
over de nieuwe parkeergarages
Lammermarkt en Garenmarkt in
Leiden.
>> Le es m e er

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 email zodra de nieuwe editie online staat.

In de Onderbreking:
Meten is weten

Presentatie Meerwaarde met de ondergrond
In de afgelopen drie jaar heeft de Carrousel Ondergrond en ordening vijftien
bijeenkomsten en drie Flexivals georganiseerd. Een aantal resultaten
hiervan zijn gebundeld tot het boek Meerwaarde met de ondergrond. De
presentatie vindt plaats op 18 juni 2016, tijdens de opening van de expositie
Ondergronds in het ABC Architectuurcentrum Haarlem.
“Hoe je meerwaarde kunt creëren met de ondergrond is een terra incognita. De
afgelopen jaren heeft de CARROUSEL onontgonnen delen daarvan in kaart gebracht.

De artikelen uit de nieuwste

We hebben verrassende inzichten opgedaan en begaanbare wegen gevonden ‘van

Onderbouwing vindt u niet alleen

waardering via afweging naar agendering’. We hopen de lezer te inspireren met onze

online in de Verdieping, maar ook

verhalen en ontdekkingen”, aldus COBcoördinator Henk Werksma, sinds 2013

in de On d erb re kin g. Via de

facilitor van de Carrousel. In de publicatie wordt onder meer ingegaan op

Onderbreking maakt u een digitaal

verdienmogelijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk

koffietafelboek over een specifiek

agenderen en kantoorpolitiek.

thema. U kunt inmiddels kiezen uit
zes onderwerpen:

De BOEKPRESENTATIE EN EXPOSITIE zijn gratis toegankelijk. Naderhand zal Meerwaarde

du u rz a am h e id , ve rbi n d en,

met de ondergrond beschikbaar komen via de COBKENNISBANK.

as se tma n a ge m en t,
wa a rde rin g, tunnel s en
ve ilig h ei d en nu dus ook 'M et en
is w et e n'.

Workshop Monitoring
Vorige maand meldden we in de nieuwsbrief dat het rapport over monitoring
in begin juli zou verschijnen. Dat wordt een weekje eerder! Op maandag 27
juni 2016 presenteren de experts uit de werkgroep hun resultaten in een

In het nieuws:

workshop. U bent van harte welkom.

Parkeergarage Katwijk beste
gebouw 2016
De ondergrondse parkeergarage
van Kust w erk Kat w ij k is
verkozen tot BN A Be st e G eb o u w
va n h et J aa r. Het project won
zowel bij de vakjury als bij het
publiek. "Dit project bewijst dat je
met vereende krachten meer kunt
bereiken dan vanuit afzonderlijke
disciplines", aldus de jury.
>> Le es h e t pe rs be ric h t
>> Le es m e er in d e

In het rapport MONITORING hebben experts van de Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft en
A2 Maastricht hun ervaringen met monitoring samengebracht om toekomstige
projecten te voorzien van praktische tips. Tijdens de workshop wordt uitvoerig
ingegaan op monitoringsfilosofieën, gemaakte voorspellingen, verzamelde meetdata
en aanpassingen in het bouw en/of monitoringsproces. U krijgt hierbij de
gelegenheid om uw vragen, dilemma’s en suggesties voor te leggen. Discussieer met
de experts en uw collega's over slimme monitoringsplannen!
De workshop start om 12.30 uur met een inlooplunch en wordt om 16.00 uur
afgesloten met een borrel. Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact
opnemen met Ellen van Eijk via ELLEN.VANEIJK@COB.NL of 085 4862 410.

Verd ie pin g

Wayss und Freytag Ingenieurbau,

Bijeenkomst en werkgroep voor
spoorveiligheid

de Duitse tunnelspecialist van BAM,

In samenwerking met het KPT besteedt het COB ook aandacht aan

mag een twee kilometer lange

spoorveiligheid. Deze maand was er een bijeenkomst van het platform

dubbelsporige tunnel gaan

Veiligheid over dit thema en er wordt een werkgroep opgestart om de

aanleggen in Frankfurt. Het gaat

aanbevelingen uit het vorig jaar opgeleverde rapport Gevolgen

om een opdracht met een waarde

inwerkingtreding Wet Lokaal spoor uit te werken.

BAM gaat metrotunnel in
Frankfurt aanleggen

van ongeveer 220 miljoen euro.
>> Le es m e er

Sluiskiltunnel een jaar in
gebruik

Op 17 mei jl. waren de leden van het PLATFORM VEILIGHEID te gast bij het
Veiligheidstrainingcentrum Schiphol. De deelnemers kregen een rondleiding over het
oefenterrein van de brandweer en een presentatie over het optreden van de

In het eerste jaar zijn 4,8 miljoen

hulpdienst in de Schipholspoortunnel. Er werd ook uitleg gegeven over de recent

voertuigen door de Sluiskiltunnel

aangepaste WET VOOR LOKAAL SPOOR, waarbij het COB/KPTrapport GEVOLGEN

gereden, oftewel gemiddeld 13.000

INWERKINGTREDING WET LOKAAL SPOOR werd uitgereikt. In dit rapport staat een aantal

per etmaal. Op 23 mei 2015 werd

aanbevelingen, zoals het in regelgeving vastleggen van een QRAmethode

de tunnel in gebruik genomen. De

(risicoanalyse) en het actualiseren van bestaande leidraden. Voor het uitwerken van

vekeersstromen rond Terneuzen

de aanbevelingen wordt nu een werkgroep samengesteld. De werkgroep zal onder

zijn hierdoor behoorlijk veranderd.

meer handelingen opstellen die opgenomen kunnen worden in de regelgeving.

>> Le es m e er

Als u interesse heeft in deelname aan de werkgroep, dan horen we dat
graag. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Simone
Abel: SIMONE.ABEL@COB.NL of 085 4862 410.
In de kennisbank:
Papers WTC2016

Ook bij het COB...

Van 22 t/m 28 april 2016 vond in
San Francisco (VS) het Wo rl d

Platform Beheer en onderhoud

Tun n e l C on g res s plaats. Alle

De volgende bijeenkomst van het PLATFORM BEHEER EN ONDERHOUD op 21 juni 2016

geaccepteerde papers zijn op te

richt zich op informatiemanagement: voorwaarden, organisatie en werkwijze om te

vragen bij het COB. De

allen tijde over actuele, betrouwbare en concrete gegevens van assets te beschikken.

inhoudsopgave vindt u op de

Er is onder meer een presentatie van Ad Rabenort (Covalent) over de wijze waarop

kennisbank.

informatiemanagement is vormgegeven binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Voor meer

>> Na a r de ke nnis b ank

informatie en aanmelding kunt u terecht bij Ellen van Eijk: ELLEN.VANEIJK@COB.NL of
085 4862 410.

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!

U ontvangt deze email 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
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