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COB-congres 2018: geslaagd!
Het paste maar net, vrijdag 22 juni jl. in de Bouwcampus. De driehonderd
gasten op het COB-congres bruisten van de energie. Met twee plenaire
sessies en eenentwintig subsessies was er veel te leren. Wat het COB

Op de agenda:

•

betreft is het netwerk met vlag en wimpel geslaagd!

3 T/M 5-10-2018
K IVI TTO W:
Bui tenl andrei s

Er zijn welgeteld nog drie
plaatsen vrij in de
buitenlandreis van
ingenieursvereniging KIVI
TTOW. Wees er dus snel bij
als u van 3 t/m 5 oktober
2018 wilt meereizen door
Scandinavië langs
boortunnels en zinktunnels.

>> Lees meer

(Foto: Vincent Basler)

Voor wie een presentatie nog eens wil nalezen, staan de slides nu op
de congrespagina. Online vindt u ook meer foto's van deze geweldige dag.

In het nieuws:

Solliciteren tunnelprogramma: 25 functies

Doorbraak Rotterdamsebaan

Het kan u bijna niet ontgaan zijn: het tunnelprogramma van het COB-

Afgelopen maandag zagen de

netwerk begint serieuze vormen aan te nemen. Wilt u niets missen en mede

vakmannen dat de onderkant van

invulling geven aan de ontwikkelingen die ingezet worden, dan is nú het

het graafwiel van Catharina-

moment om in actie te komen. U kunt solliciteren op 25 functies.

Amalia te zien was in de
ontvangstschacht van de Victory

Voor het tunnelprogramma zijn inmiddels acht projecten vormgegeven. Vier voor de

Boogie Woogietunnel. Stukje bij

ontwikkellijn Civiel ander (ver)bouwen en vier voor de lijn Digitale tunneltweeling.

beetje werd de boormachine

Voor alle acht projecten zijn er vacatures. Soms gaat het om betaalde functies zoals

zichtbaar.

voorzitter of secretaris. Daarnaast zoekt het COB voor veel projecten experts die

>> Lees meer

onbetaald een centrale rol willen vervullen.
>> LEES MEER

Met 335 km/u door A2tunnel Maastricht
City Sim Racing heeft een virtueel
circuit door de Limburgse
hoofdstad uitgebracht.
Start/finish ligt op de
Noorderbrug, vervolgens gaan de
gamers rechtsaf en dan met 335
kilometer per uur door de Koning
Willem-Alexandertunnel.

Winnaars Schreudersstudieprijs 2018
Carolina Lantinga (TU Delft) en Thijs Niemeijer (Saxion)
hebben de Schreudersstudieprijs 2018 gewonnen! Carolina in
de categorie Techniek, Thijs in de categorie Conceptueel.
Thijs won ook de allereerste publieksprijs. Voor Maurizio
Mattiacci (TU Delft) was er een eervolle vermelding.
>> Lees meer over de Schreudersstudieprijs

>> Lees meer
‘Gewoon bouwen die
energieneutrale tunnel’
Hans Pos van Croonwolter&dros
vertelt op
duurzaambedrijfsleven.nl over de
technieken op het gebied van
duurzaamheid en digitalisering
die toegepast worden om een
tunnel te realiseren die over een
heel jaar even veel energie
teruglevert aan het energienet als
hij verbruikt.

>> Lees meer
'Dit is de leukste ooit'
Maarten van Rossem bezocht
afgelopen week Woerden en was
vol lof over de Castellumgarage.
De ondergrondse parkeergarage
is omgebouwd tot 'drive-in
museum' waar het originele
achtersteven van een Romeins
schip wordt tentoongesteld.

>> Lees meer

De winnaars in 2018. Van links naar rechts: Thijs Niemeijer, Ruben van Monfort, Maurizio Mattiacci, Kubilay
Bekarlar en Carolina Lantinga. (Foto: Vincent Basler)

Rapport: Worstelen met kabels en leidingen
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en
leidingen een grote uitdaging. In de praktijk blijkt dat er niet één juiste
aanpak is om deze ondergrondse infrastructuur te verleggen; er zijn er vele!
Het rapport Worstelen met kabels en leidingen presenteert de uitkomsten
van een inventarisatie bij praktijkprojecten.

Buiswissel en ombouwweek
Maastunnel

Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen? En van

De renovatie van de Maastunnel

welke inzichten kunnen toekomstige projecten profijt

nadert een belangrijke mijlpaal:

hebben? Deze vragen lagen ten grondslag aan het

de zogeheten ‘buiswissel’. Eind

project Kabels en leidingen in grote projecten. Er zijn

juli wordt de gerenoveerde

interviews afgenomen bij zes praktijkprojecten: Ombouw

westbuis geopend, waarna de

Amstelveenlijn, Omlegging Badhoevedorp,

oostbuis een jaar dicht gaat. Ook

Gaasperdammerweg, Rotterdamsebaan, Spoorzone Delft en

dan blijft de Maastunnel alleen

OBSP Leiden. De verworven inzichten laten zien dat de

open voor verkeer van zuid naar

omgang met kabels en leidingen in grote infrastructurele

noord. Tijdens de ombouwweek

projecten wel een technische component heeft, maar dat de

van 16 t/m 23 juli 2018 zijn beide

essentie ligt op het sociale vlak.

buizen tegelijk dicht voor verkeer.

>> Download het rapport gratis vanaf de kennisbank

>> Lees meer

Ook interessant:
Vacature PAOTM
Vindt u het een uitdaging om een
sterk cursusprogramma te maken
voor ingenieurs? Dan bent u

Ketenanalyse aardgasvrije stadswijk
Van gas los: dat is werken met de ondergrond. U weet dat misschien allang,
maar veel bestuurders die te maken krijgen met de energietransitie
realiseren zich dat niet. Het COB-netwerk heeft een ketenanalyse gemaakt
die inzicht geeft in de 'zwarte doos' van ondergrondse kabels en leidingen.

misschien wel de nieuwe
programmamanager (civiele)
techniek en bouw van PAO
Techniek en Management. Bekijk
de vacature en reageer voor 12
juli aanstaande.

>> Lees meer

Geert Roovers (lector Bodem en ondergrond aan Saxion) overhandigde op het COBcongres een samenvatting van de ketenanalyse is in de vorm van een poster aan
Floor Vermeulen (gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland). Floor heeft de
poster vervolgens doorgegeven aan Han Weber, gedeputeerde voor de
energietransitie. De poster en de achterliggende notitie zijn te downloaden vanaf
de projectpagina.
(Foto links: Vincent Basler)

>> Lees meer

Pak het (internationale) podium!
In samenwerking met internationale
partners organiseert het COB op 27
november 2018 het congres Beyond a
tunnel vision. Het congres richt zich op de
uitdagingen en kansen van de renovatieopgave in de tunnelsector. U kunt zich nu
aanmelden als gast, spreker of start-up.
>> Meer informatie

Ook bij het COB...
Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud
Op 5 september 2018 komt het platform Beheer en onderhoud weer bijeen; de
eerste keer met Hans Janssens als platformcoördinator. Hij is zich druk aan het
inlezen en met mensen kennis aan het maken. Tijdens de bijeenkomst zal Hans zich
nader voorstellen en samen met de leden de onderwerpen voor de komende periode
inventariseren en prioriteren. Heeft u onderwerpen die zeker besproken moeten
worden? Schroom dan niet deze aan Hans door te geven via hans.janssens@cob.nl.
Platformleden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst. Nog geen
lid maar wel interesse? Neem ook dan contact op met Hans. Tot 5 september!
>> Naar platformpagina

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!
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Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer van het COB? Dan kunt u zich hier afmelden
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