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Op de agenda: 
   
• 14-5-2018 

Visual isatie 
ondergrond voor 
omgevingsvisie  
 

• 24-5-2018 
Themamiddag 
Bodemonderzoek  
 

• 28-5-2018 
Start GeoWeek  

 
KIVI TTOW: Boortunnels 

Tijdens de lezingenmiddag 

op 23 mei 2018 van KIVI 

TTOW wordt stilgestaan bij 

boortunnels. Na het 

zwaartepunt van diverse 

boortunnelprojecten rond de 

    

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> PROGRAMMA COB-CONGRES 2018 
   >> HET COB-NETWERK OP HET WTC IN DUBAI 

   >> INZENDINGEN SCHREUDERSSTUDIEPRIJS BEKEND 

   >> OOK BIJ HET COB... 

  

Programma COB-congres online 

U hoeft zich absoluut niet te vervelen op 22 juni aanstaande. Als u de middag 

doorbrengt op het COB-congres kunt u kiezen uit liefst 21 subsessies. De 

onderwerpen zijn mede bepaald door de platforms: zij nodigen u uit om een 

keer met hen mee te denken!    

 

Het COB-congres 2018 heeft als thema 'meer waarde, minder hinder'. In het plenaire 

programma zal Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, 

zijn visie op het thema geven. Welke sprekers u nog meer gaat horen, doen we later 

uit de doeken. U kunt in ieder geval de COBand op het podium verwachten én 

natuurlijk de uitreiking van de Schreudersstudieprijs.  

 

>> Naar het online aanmeldformulier 

 

Subsessies 

De subsessies zijn verdeeld over zeven zalen. Vijf zalen behoren toe aan de platforms 

van het COB. Dit zijn platformbijeenkomsten waar nu iedereen voor uitgenodigd is! In 

de overige twee zalen zijn er sessies over het tunnelprogramma en praktijkprojecten. 

Alles op een rij: 

• Common ground voor ondergrondse infra: het eerste resultaat 

• Energietransitie en minder hinder: een paradox? 

• Kabels- en leidingen bij grote projecten: een kijkje in de keuken 

• Waarde van de Waterwolftunnel 

• Waarom ondergronds? Inzichten en argumenten uit het onderzoek 

• Den Haag duurzaam warm 
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millenniumwisseling is nu 

opnieuw een aantal projecten 

gelijktijdig in de realisatiefase. 

Drie actuele projecten worden 

uitgelicht. Daarnaast wordt 

er teruggekeken naar de 

Betuweroutetunnels. 

>> Lees meer 

 

  
Lintje 

Ir. Stoffel de Ronde, oud-

kascommissielid van KIVI 

TTOW, heeft op donderdag 26 

april jl. de onderscheiding Lid 

in de Orde van Oranje-Nassau 

ontvangen. Het COB feliciteert 

Stoffel van harte! 

 

  
In het nieuws: 

 
Tunnelboor 
Rotterdamsebaan op 
diepste punt 

Donderdag 26 april 2018 

bereikte tunnelboormachine 

Catharina-Amalia haar diepste 

punt. De TBM van de 

Rotterdamsebaan (Victory 

Boogie Woogietunnel) is 

onderweg van de Vlietzone 

naar de Binckhorst. 

Halverwege bevond ze zich 33 

meter onder de grond (31 

meter onder NAP). 

>> Lees meer 

 

  
In beeld 

Het COB-netwerk op het WTC 

in Dubai: 

 

 

 

 

• Hulpverlening en incidentbestrijding: lessen uit het land der blinden 

• ‘De wet is het probleem niet’ 

• Van objectveiligheid naar systeemveiligheid 

• Virtueel OTO: spannend en inspirerend 

• Virtueel testen 

• Hoe kunnen tunnels bijdragen aan de veiligheid in Nederland? 

• Prestatiegestuurd ontwerp en onderhoud Koning Willem-Alexandertunnel 

• Risicogestuurd onderhoud in tunnels 

• Wat moet je als tunnelbeheerder weten? 

• Modulair verbouwen bij renovatie: wat is de beste aanpak? 

• Probleemloos open 

• Naar voorspelbaar onderhoud door inzicht in daadwerkelijke levensduur 

• Gaasperdammertunnel: de weg naar oplevering 

• Spaarndammertunnel: in elk opzicht een verbinding 

• TWIN-16: de digitale tweeling van de nieuwe A16 

>> Bekijk het complete programma 

>> Naar het online aanmeldformulier 

  

Het COB-netwerk op het WTC in Dubai 

Een intensieve en productieve week voor het COB in Dubai. Samen met de 

participanten zijn projecten van het COB onder internationale aandacht 

gebracht op het World Tunnel Congress van 21 tot 26 april jl. 

 

Natuurlijk zijn er altijd al veel COB-participanten op het World Tunnel Congress van 

ITA-AETES te vinden. Maar dit jaar waren er onder de vlag van het COB papers 

ingediend en geaccepteerd. Op het programma stonden de langetermijnvisie op 

tunnels (het tunnelprogramma), energiereductie in tunnels en de digitale 

tunneltweeling. In samenwerking met BESIX en KIVI TTOW is bovendien een extra 

bijeenkomst georganiseerd om met (internationale) collega's over deze onderwerpen 

door te praten. 

>> LEES MEER 

Inzendingen Schreudersstudieprijs bekend 

Tien technische onderwerpen, vier conceptuele studies. 

Die zijn in de race voor de Schreudersstudieprijs 2018. 

De prestigieuze prijs voor het meest bijzondere 

afstudeeronderzoek wordt uitgereikt op het COB-

congres 22 juni aanstaande. 

 

De TU Delft is hofleverancier dit jaar. Negen inzendingen 

komen van studenten aan deze technische universiteit. De 

andere afstudeeronderzoeken zijn uitgevoerd aan Saxion, Radboud 

Universiteit, Hogeschool Utrecht en Windesheim. Een overzicht van alle inzendingen 

vindt u op de website. 

>> LEES MEER 
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>> Lees meer 

 

  
  

Ook bij het COB... 

Minisymposium over cyber security 

Het minisymposium van het information sharing and analysis center (ISAC) voor 

tunnels op 30 mei aanstaande is al bijna volgeboekt! De werkgroep presenteert die 

middag een handboek cyber security voor (tunnel)beheerders. Wilt u als beheerder de 

digitale weerbaarheid van uw tunnel vergroten? Meld u dan snel aan via info@cob.nl of 

085 4862 410. 

>> Naar projectpagina 

Papers voor WTC 2019? 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, zijn er voor het World Tunnel Congress 

2018 een aantal papers namens het COB ingediend. Bent u participant en wilt u in 

samenwerking met het COB een paper indienen voor het WTC in 2019? Neem dan snel 

contact op met Karin de Haas via karin.dehaas@cob.nl of 085 4862 410. De abstract 

moeten worden ingediend vóór 15 mei 2018! 

>> Lees meer over internationalisering 
  

 

  

  

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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