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Op de agenda:   

• 13-11-2018 
Symposium Bodem 
Breed 

• 15-11-2018 
Betondag  

• 22-11-2018 
Veenomeen 

• 22-11-2018 
Beheer openbare ruimte  

• 27-11-2018 
Beyond a tunnel vision  

• 28 EN 29-11-2018 
PAOTM: Diepwanden  

 
Maand van de Onderwereld 

In de maand november zet de 

gemeente Rotterdam de 

ondergrond op de voorgrond. Kijk 

rond in de basculekelder van de 

Erasmusbrug, daal af in het 

ventilatiegebouw van de 

Maastunnel of vergaap u aan 

opgravingen van 

stadsarcheologen. Alle activiteiten 

zijn gratis. 

>> Lees meer 

  

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> LAATSTE KAARTEN BEYOND A TUNNEL VISION 

   >> RESULTATEN GROUPSINTERVIEWS COMMON GROUND 

   >> OOK BIJ HET COB... 

   >> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID 

Laatste kaarten in de verkoop 

De deelnemerslijst voor Beyond a tunnel vision telt al meer dan 250 namen! 

Het is een gemêleerd gezelschap van aannemers, adviseurs, opdrachtgevers 

en wetenschappers, allen werkzaam in de tunnelsector. Bent u er ook bij? 

 

Het internationale congres draait om de uitdagingen en kansen van de 

renovatieopgave in de tunnelsector. Het COB en het KPT zijn mede-organisatoren. In 

de subsessies is dan ook ruim aandacht voor het tunnelprogramma van het COB-

netwerk; onder meer de eerste resultaten van Risico's in kaart en Ken je tunnel 

worden gepresenteerd. 

>> Meer informatie en aanmelden 

Resultaten groepsinterviews Common ground 

Voor het project Common ground voor ondergrondse infra werden in 

september vier groepen stakeholders uitgenodigd. De resultaten staan nu in 

een samenvattend overzicht online. 

 

Het project Common ground voor ondergrondse infra omvat een analyse van de 

ontwikkelopgave, belangen, kennisvragen, instrumenten en oplossingen van alle bij de 

ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur betrokken partijen. In september 

werden vier branches uitgenodigd voor een groepsinterview: 1) aannemers en 

ingenieursbureaus, 2) gemeenten, 3) grote opdrachtgevers en 4) netbeheerders. De 
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PAOTM/COB-cursus 
verplaatst 

De vierdaagse cursus Veiligheid 

ondergrondse 

infrastructuur die in november 

zou plaatsvinden, is verzet naar 

het voorjaar. De nieuwe 

cursusdata zijn 7, 8, 14 en 15 mei 

2019. De cursus behandelt het 

hele spectrum van 

tunnelveiligheid. 

>> Lees meer 

 
In het nieuws: 

 
Eerste tunnel The Boring 
Company bijna klaar 

Elon Musk, directeur van onder 

andere Tesla en SpaceX, heeft op 

Twitter laten weten dat de eerste 

tunnel van zijn bedrijf The Boring 

Company op 10 december 2018 

geopend wordt. De ondergrondse 

baan komt onder het SpaceX-

terrein. 

>> Lees meer 

 
IJ-tunnel vijftig jaar 

Op 30 oktober 1968 opende 

Koningin Juliana de Amsterdamse 

IJ-tunnel. Ter ere van dit 

vijftigjarig jubileum heeft de 

gemeente Amsterdam het 

boek Een monument onder het 

IJ uitgegeven; geschreven door 

Harry Bijl, tevens redacteur bij 

het COB. Op Radio 1 gaf Harry 

een kort interview over het 

boek. 

>> Meer informatie 

 

  
  

resultaten laten zien dat er veel overeenkomsten zijn; regelmatig noemen de 

verschillende stakeholders dezelfde knelpunten. 

>> Naar de overzichten op de projectpagina 

 

Ook bij het COB... 

Projectenmarathon naar het voorjaar 

Om de praktijkbezoeken nóg interessanter te maken, is de Projectenmarathon van dit 

jaar verplaatst naar het voorjaar van 2019. Houd de nieuwsbrief en LinkedIn in de 

gaten voor de nieuwe datum en het programma. 

 

Werkgroepen tunnelprogramma aan de slag 

Voor verschillende projecten van het tunnelprogramma zijn de eerste bijeenkomsten 

inmiddels achter de rug. Zo is er een schrijfgroep samengesteld die een startnotitie 

maakt voor zowel Modulair verbouwen als Virtueel testen. Het project Van boekenkast 

naar digitaal start met een inventariserende ronde met platformcoördinator Hans 

Janssens als kwartiermaker. Voor de commissies Deformatie en Degradatie vinden er 

in november startbijeenkomsten plaats. 

Nieuws van het 

Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

De vier gesprekstafels die aan de slag zijn gegaan met de brandwerendheid van 

tunnels brengen op donderdag 15 november 2018 verslag uit tijdens een 

themabijeenkomst van het KPT. De bijeenkomst vindt plaats van 13.00 tot 16.30 uur 

in het Bouwhuis te Zoetermeer. Aanmelden kan bij Karin Clement 

via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl. 

>> LEES MEER 
   

  

  
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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