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Ondergronds festival
Een band, opblaasballen en een blokkenschema. Het COBcongres op 3 november jl. had veel weg van een festival.
Zeker gezien het enthousiasme van de deelnemers. Met
veel interesse werd geluisterd en gediscussieerd tijdens
de lezingen en workshops. Veel presentaties zijn nu te
downloaden vanaf de website.

Op de agenda:
• 6 EN 7-12-2017
PAO - cursus: bouw e n
i nfrastructuu r op sl appe
bode m
• 12-12-2017
BRO e n ti jdel ijke
be mali ng
• 18-12-2017
O nde rgrond i n de
omge vi ngsvi si e

Ledenvergadering en
lezingenavond KIVI TTOW
De algemene ledenvergadering
van ingenieursvereniging KIVI
TTOW vindt dit jaar plaats
op donderdag 21 december.
Na de vergadering volgen
interessante lezingen met een
internationaal accent die

Het COB-congres 2017 werd geopend door de COBand, een gelegenheidsformatie
bestaande uit Peter Kole (Rijkswaterstaat), Ad Rabenort (Covalent), Dennis van Amstel
(Greenchoice) en COB’er Allart Hoekstra. (Foto: Vincent Basler)
>> LEES EN ZIE MEER

illustreren hoe Nederlandse
bedrijven wereldwijd hun

Van onderstaande subsessies vindt u de presentatie op de website:

•

Kabels en leidingen: via regie naar strategie

•

Knoppentrainer: tunneltrainingsysteem met 3D-simulator

•

De waarde van Amsterdamse tunnels

•

Maastunnel: als vanouds, met techniek van nu

Nieuwe participanten

•

Het beheerdersperspectief in de digitale tunneltweeling

Een warm welkom aan liefst

•

RijnlandRoute: misschien niet spectaculair, wel vernieuwend!

drie nieuwe participanten! Als

•

Cyber security bij Rijkswaterstaat

multidisciplinair

•

Terra Tactica en de herontwikkeling van stationsgebied Eindhoven

ingenieursbureau is ABT bij

•

Onderhoud, een bijzondere vorm van nieuwbouw?

veel ondergrondse projecten

•

Fake it before you make it

bijdrage leveren.

>> Lees meer

betrokken. Opvallende
voorbeelden: het Mauritshuis,
het Groninger Forum en

Schreudersprijs naar Maastricht

DOMunder. Tebodin richt zich
in de ondergrond op de kabels

"Dit project zal een voorbeeld zijn voor andere

en leidingen. Het internationale

steden en de ondergrondse optie op de kaart

advies- en ingenieursbureau is

zetten", aldus de jury van de Schreudersprijs 2017

actief in verschillende

over A2 Maastricht. Het project kreeg op het COB-

industrieën. Proficium werkt

congres op 3 november jl. de hoofdprijs uitgereikt.

aan technische vraagstukken in

Er was een eervolle vermelding voor

de rail-, weg-, water- en

Onderdoorgangen Zutphen.

energiesector. De aandacht
gaat daarbij vooral uit naar

Tot 1 september 2017 konden er projecten worden

assetmanagement.

ingestuurd voor de Schreudersprijs van dit jaar. Uit de tien inzendingen nomineerde de
jury vier kanshebbers. A2 Maastricht werd als winnaar gekozen vanwege de bijdrage

Ook interessant:

aan de leefbaarheid van de stad, het getoonde lef en de inventiviteit. De jury was ook
onder de indruk van de inzending uit Zutphen: "De twee onderdoorgangen rond het

Word de 500ste volger!

station zijn architectonisch twee pareltjes. Het materiaalgebruik en het licht zijn één

De laatste nieuwtjes van het

geheel. Kunst integreren in de bouw levert sensitiviteit en inlevingsvermogen in het

COB vindt u niet alleen in deze

ondergronds bouwen op. Een uitzonderlijk project!" Om die reden werd een eervolle

nieuwsbrief. Ook op LinkedIn is

vermelding toegekend.

het COB actief. Op dit moment

>> Lees meer over de Schreudersprijs

heeft de pagina 489 volgers
en elke week sluiten er weer
nieuwe mensen aan. We kijken

Position paper over virtueel testen

dan ook uit naar nummer 500.

Nederland en België staan aan de vooravond van een groot aantal

Helpt u ons naar deze mijlpaal?

tunnelrenovatieprojecten. Virtueel testen zou een middel kunnen zijn om de

>> Naar LinkedIn

duur van een volledige tunnelafsluiting bij deze renovaties te verkorten. Een

Future proof tunnels
Wout Broere (TU Delft) heeft
samen met Jan Friso Groote
(TU/e) en Ira Helsoot (Radboud
Universiteit) het programma
Future proof tunnels ingediend
voor Perspectief, een
fincancieringsinstrument van
TTW. Het voorstel richt zich net

COB-werkgroep heeft de mogelijkheden en randvoorwaarden op een rij gezet
in een position paper.
De hypothese is dat de duur van een tunnelafsluiting verkort kan worden (en de
maatschappelijke kosten verlaagd) door de testperiode deels parallel te laten lopen
met de renovatie. Hiervoor zullen testen anders vormgegeven moeten worden
(virtueel), zonder verlies aan kwaliteit of aantoonbaarheid. In de position paper is de
huidige stand van zaken rondom testen van tunnels en de beschikbare technieken in
kaart gebracht. Vervolgens zijn met behulp van verschillende workshops de
stakeholderperspectieven inzichtelijk gemaakt. Uit de inventarisatie blijkt dat de

als het tunnelprogramma van

techniek, hoewel het een cruciaal onderdeel is van het uiteindelijke succes, niet de

het COB-netwerk op het

beperkende factor is om virtueel testen mogelijk te maken.

slimmer bouwen en renoveren

>> Lees meer over de verkenning

van tunnels.

>> Lees meer
Update Handboek
Tunnelbouw
Er is een nieuwe versie van het

Handboek Tunnelbouw
gepubliceerd. Het digitale
naslagwerk is bijgewerkt om de
huidige stand van de techniek
te weerspiegelen. In de nieuwe
versie zijn de opmerkingen en
suggesties verwerkt die
gebruikers via de website
hebben ingediend. Bovendien is
de literatuurlijst aangevuld.

De position paper wordt op 1 december 2017 gepresenteerd tijdens de bijeenkomst
van het platform Veiligheid. Vanaf die dag is de digitale versie te downloaden vanaf
de kennisbank. Wilt u een seintje? Volg dan de COB-pagina op LinkedIn.

Ook bij het COB...
Platform Kabels en leidingen
De bijeenkomst op 17 november jl. van het platform Kabels en leidingen was de eerste
onder leiding van de nieuwe coördinator Stanley Hunte. Hij inventariseerde welke
onderwerpen er leven bij de platformleden. Gastheer DNV-GL gaf een kijkje in de
keuken van het bedrijf en ging in op de impact van de energietransitie op de kabelsen-leidingenbranche. Ook een nieuw COB-initiatief kreeg de aandacht: een integrale
kennisanalyse om de branche klaar te stomen voor de toekomst.
>> Lees meer

>> Naar het Handboek
Tunnelbouw

In het nieuws:
iBook over Rotterdamse
ondergrond
Bij de aftrap van de Maand van

de Onderwereld presenteerde
de gemeente Rotterdam
hoofdstuk 1 van een iBook over
de ondergrond van de stad. Het
hoofdstuk laat zien wat er nodig
is om afvalwater van bedrijven
en huishoudens te verzamelen,

Bijeenkomst platform Kabels en leidingen op 17 november 2017. (Foto: COB)

te vervoeren en te zuiveren.

>> Lees meer

Flexival: 25 januari 2018 op de Bouwcampus
Wilt u het nieuwe jaar beginnen met een dosis inspiratie? Omcirkel dan 25 januari

Geen hoger beroep voor
Blankenburgverbinding
Begin november bepaalde de
rechter dat Rijkswaterstaat de
opdracht voor de
Blankenburgverbinding mag
gunnen aan BAAK, een
consortium van Ballast Nedam,
DEME en Macquarie. Hiertegen
gaan BAM, VolkerWessels, TBI
Holdings en Boskalis niet meer in
hoger beroep. Overigens is de
tunnel inmiddels omgedoopt

tot Maasdeltatunnel.
>> Lees meer

2018 in uw agenda. Die dag verandert de Bouwcampus in Delft in een broedplaats
voor ondergrond en ordening. De waarde van ondergronds bouwen staat centraal. Een
dag waarop net even anders tegen ruimtelijke planning wordt aangekeken. Zorg dat u
erbij bent! Volg het COB op LinkedIn voor meer informatie.
>> Lees over het vorige Flexival
Workshop Daadwerkelijke levensduur
Allerlei tunnelprojecten en organisaties hebben op de een of andere manier te maken
met inspectietechnieken voor tunnels. Om gedeelde opgaven te vinden, organiseert
het COB op 5 december aanstaande een workshop. Rijkswaterstaat, marktpartijen en
wetenschap delen hun werkwijze en initiatieven. Aansluitend wordt gediscussieerd over
een gezamenlijke aanpak.
>> Lees meer over dit project

Pleidooi veiligheidssysteem
Leidsche Rijntunnel

Platform Veiligheid
Op vrijdag 1 december aanstaande komt het platform Veiligheid weer bijeen. Interim-

In zijn boek 'Leidsche Rijntunnel:

coördinator Leen van Gelder blikt terug op het afgelopen jaar en zal daarna samen de

inrijden op eigen risico' stelt

nieuwe coördinator Arjan Verweij de plannen voor het komende jaar presenteren.

onderzoeksjournalist Miro

Daarna is er aandacht voor de position paper over virtueel testen (zie hierboven) en

Lucassen dat hulpdiensten maar

het tunnelprogramma.

weinig kunnen uitrichten als het

>> Lees meer over het platform Veiligheid

in de Leidsche Rijntunnel ooit
ernstig misgaat door een zware
explosie of brand. Er zijn
allemaal veiligheidssystemen
voor de tunnel gemaakt, maar
volgens Lucassen ontbeekt er
een watermistsysteem.

>> Lees meer

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Op 16 november jl. organiseerde het KPT in samenwerking met Rijkswaterstaat, IFV,
het COB en Witteveen+Bos de bijeenkomst Brandwerendheid betonnen bouwwerken.
Het doel was betrokken partijen te helpen om informatie te delen, problemen te
identificeren en gerichte onderzoeksvragen te formuleren. Het was een informatieve
bijeenkomst die een vervolg gaat krijgen. De eerste interne vervolgafspraak 'Het pact
van Houten', waarbij het KPT een faciliterende en verbindende rol krijgt om de kennis
bij de diverse belanghebbenden te delen, is al ingepland. Via deze nieuwsbrief
en LinkedIn wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ga naar de
website van het KPT voor de presentaties van 16 november.

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
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