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Bezoekadres 
De Bouwcampus, 
begane grond 
Van der Burghweg 1 
2628 CS Delft 
 
Postadres 
Postbus 582 
2600 AN Delft 

 LinkedIn 

@cobtweet 

 

  
Op de agenda:   
 

• 2-6-2018 
Dag van de Bouw  
 

• 27 EN 28-6-2018 
CROW Infradagen 
 

• 14 EN 19-6-2018 
BRO Roadshow 

 
 
KIVI TTOW: 
Buitenlandreis 

Dit najaar organiseert 

ingenieursvereniging KIVI 

TTOW weer een studiereis 

langs buitenlandse 

praktijkprojecten. Van 3 t/m 5 

oktober 2018 kunt u 

meereizen door Scandinavië 

langs boortunnels en 

zinktunnels. 

>> Lees meer 

 

    

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> NIEUWE ONDERBOUWING EN VERDIEPING 

   >> SPREKERS COB-CONGRES 22 JUNI 2018 BEKEND 

   >> GROEIBOEK CYBERSECURITY 

   >> JAARVERSLAG 2017 ONLINE 

   >> OOK BIJ HET COB... 

  

Nieuwe Onderbouwing en Verdieping 

Zo vlak voor de zomer ligt er weer een bomvol magazine voor u klaar. 

Uiteraard zijn de artikelen uit de Onderbouwing volledig online te vinden in de 

Verdieping. 

 

 

 

In het thema 'Minder hinder': 

• Tunnelprogramma: de weg naar minder hinder is ingezet 

• Leidinginspecteurs van de toekomst ter grootte van een pingpongbal 

• Hoe is het met de meest duurzame tunnel van Europa? 

• OAT geeft vrijheid 

• Hinderbeperking door strakke, slimme logistiek in Utrecht 

  

https://mailchi.mp/f9162865461d/nieuwsbrief-mei2018?e=%5bUNIQID%5d
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Save the date 

In samenwerking met 

internationale partners 

organiseert het COB op 27 

november 2018 het 

congres Beyond a tunnel 

vision. Omcirkelt u de datum 

vast in uw agenda? Het 

congres richt zich op de 

uitdagingen en kansen van de 

renovatieopgave in de 

tunnelsector. In de nieuwsbrief 

en op LinkedIn volgt 

binnenkort een oproep voor het 

programma. 

 

  
Privacyverklaring 

Sinds 25 mei jl. geldt 

de Algemene verordening 

gegevensbescherming 

(AVG). Het COB ging altijd al 

zorgvuldig om met uw 

gegevens en uw privacy, daar 

is niets aan veranderd. Wel 

kunt u nu op de website 

nalazen welke gegevens we 

precies verzamelen en 

waarom. Voor de nieuwsbrief 

kunt u zich nog steeds 

afmelden via de link onderaan 

elke nieuwsbrief. 

>> Naar de 

privacyverklaring 

 

  
In het nieuws: 

 
Pakketten bezorgen via 
ondergronds 
buizensysteem 

PostNL inventariseert de 

mogelijkheden om via een 

ondergronds geautomatiseerd 

buizensysteem online bestelde 

producten te laten bezorgen. 

Een test in Amsterdam zou op 

de planning staan. Ook tijdens  

 

 

 

 

 
En verder: 

• Gesprekstafels aan de slag met brandwerendheid tunnels 

• Omgevingsmanagement in hartje Leiden 

• Zilveren jubileum voor Museonder 

• De visie van... Gijsbert Schuur (Antea Group/COB) 

• De dialoog: architectuur vs. engineering in parkeergarage Croeselaan 

>> Naar de Verdieping 

  

Sprekers COB-congres bekend 

Misschien heeft u zich nog niet aangemeld voor het COB-congres omdat u 

eerst wilt weten welke sprekers u kunt verwachten. Dan hebben we goed 

nieuws. U vindt alle namen nu op de website.    

 

Op het COB-congres 22 juni 2018 zijn er 's middags liefst 21 subsessies om uit te 

kiezen. Op LinkedIn heeft u wellicht al wat onderwerpen voorbij zien komen. Het thema 

is 'meer waarde, minder hinder'. Van tunnels en tunnelveiligheid tot ruimtelijke 

ordening en kabels en leidingen. Voor elk wat wils. 

>> Bekijk het programma 

 

Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, is een van de sprekers 

in het plenaire programma. Wie er nog meer op het podium komen, zullen we volgende 

week via LinkedIn bekendmaken. Een optreden van de COBand en de uitreiking van 

de Schreudersstudieprijs staan natuurlijk sowieso op het programma. 

 

>> Naar het online aanmeldformulier 

Groeiboek cybersecurity 

Er is een nieuw groeiboek! De leden van het ISAC 

Tunnels hebben een handreiking cybersecurity voor 

tunnelbeheerders opgesteld. De handreiking is 

opgezet als groeiboek, zodat de inhoud 

gemakkelijk kan worden aangevuld en bijgewerkt. 

 

Over cybersecurity is weliswaar veel informatie 

beschikbaar, maar vaak is het moeilijk hierin de juiste 

weg te vinden en goede afwegingen te maken. De handreiking stelt de 

tunnelbeheerder in staat de weerbaarheid van zijn object te beoordelen en zijn 

processen op gebied van cybersecurity zodanig te optimaliseren dat tijdig de 

juiste maatregelen worden kunnen genomen om veiligheidsincidenten te 

voorkomen of te beheersen, en eventuele effecten bij een incident te mitigeren. 

>> Naar het groeiboek cybersecurity 

>> Lees meer over het ISAC Tunnels 
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de Mariadal Meeting van 

'logistieke hotspot' West-

Brabant was er volop 

aandacht voor ondergrondse 

bezorging. 

>> Lees meer 

 

  
Huizenprijzen stijgen rond 
A2-tunnel Maastricht 

De aanleg van de Koning 

Willem-Alexandertunnel in 

Maastricht heeft de 

leefbaarheid in de omgeving 

sterk verhoogd, waardoor de 

waarde van de huizen binnen 

een straal van een kilometer 

met 220 miljoen euro is 

toegenomen. Dit blijkt uit 

onderzoek van het Centraal 

Planbureau. 

>> Lees meer 

  
Arcadis gaat nieuwe Suez-
tunnel ontwerpen 

Na de Ismaïlia Road 

Tunnelwerkt Arcadis nu mee 

aan een drie kilometer lange 

tunnel onder het kanaal bij de 

plaats Suez. Het 

ingenieursbureau ontwerpt de 

complete tunnel: van concept 

tot detailontwerp. 

>> Lees meer 

  
Nieuwe ondergrondse 
attractie De Bastei open 

Utrecht heeft DOMunder, een 

archeologiemuseum onder het 

Domplein, en Nijmegen heeft 

sinds 19 mei jl. De Bastei waar 

bezoekers ondergronds de 

geschiedenis van de stad 

kunnen ontdekken. In de 

Onderbouwing vertelden José 

Schreurs van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed en 

Ed Smienk van 

ingenieursbureau ABT over 

het bouwen op een 

archeologische hotspot. 

>> Lees meer 

 

 

Het groeiboek werd gelanceerd met een minisymposium bij de gemeente Barendrecht. (Foto's: COB) 

Jaarverslag 2017 online 

Officieel komt hij pas morgen uit, maar voor u maken we een uitzondering: het 

jaarverslag van 2017 staat online. Het is namelijk een mooie bloemlezing van 

de COB-activiteiten vorig jaar. 

 

Opvallend in 2017 is het grote aantal participanten dat binnen en buiten de reguliere 

platforms betrokken wilde zijn bij projecten van het COB. Participanten zijn bereid om 

zowel financieel als in-kind bij te dragen. Door de enthousiaste inzet zijn er weer veel 

inspirerende bijeenkomsten geweest, nuttige publicaties opgeleverd en nieuwe 

initiatieven opgestart. 

 

>> Bekijk het jaarverslag 2017 online 

Ook bij het COB... 

Website in een nieuw jasje 

Na het logo (en deze nieuwsbrief) was het de beurt aan de website van het COB om 

een opfrisbeurt te krijgen. De online vormgeving is vernieuwd, zodat ook deze beter 

aansluit bij de huisstijl. Bovendien is de website verder geoptimaliseerd voor gebruik op 

smartphones en tablets. 

>> Naar de website 

Ketenanalyse aardgasvrij 

Als onderdeel van project Common ground voor ondergrondse infra maakt het COB-

netwerk een ketenanalyse voor het aardgasvrij maken van een stadswijk. Deskundigen 

vanuit verschillende branches hebben tijdens een werksessie op 30 mei jl. hun kennis 

en ervaring ingebracht. Het kernteam gaat hiermee aan de slag. Het eindresultaat 
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wordt op het COB-congres 22 juni 2018 overhandigd aan Floor Vermeulen 

(gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland) én er wordt die middag een subsessie 

over de ketenanalyse gegeven. 

 

>> Naar projectpagina 

Nieuwe coördinator 

Het platform Beheer en onderhoud heeft een nieuwe coördinator: Hans 

Janssens van DON Bureau. Hans is al vele jaren betrokken bij de 

realisatie en het onderhoud van wegtunnels. Op het COB-congreskunt 

u met hem kennismaken. 
   

  

  

 

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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