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Op de agenda:   

• 4 T/M 5-12-2018 
VDI Tunnel construction   

 
InfraTech met tunnelplein 

Met zo’n twintigduizend bezoekers 

is InfraTech een belangrijke 

beurs voor de infrastructuur in 

Nederland. Het evenement vindt 

plaats van 15 t/m 18 januari 

2019 in Ahoy Rotterdam. Nieuw in 

2019 is een speciaal themaplein 

over tunnels. Het gaat daarbij niet 

alleen over aanleg en onderhoud, 

maar ook over installaties. 

>> Lees meer 

 
Lezingen en ALV 

Het bestuur van de KIVI-

afdeling Tunneltechniek en 

ondergrondse werken 

(TTOW) nodigt u uit om 

op donderdag 20 december 

2018 deel te nemen aan de 

  

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> GESLAAGDE EERSTE EDITIE BEYOND A TUNNEL VISION 

   >> OPROEP: HOE VIERT U SANTA BARBARA #WORLDTUNNELDAY? 

   >> IEDEREEN BIJ ELKAAR IN DECEMBER 

   >> GASTMUZIKANTEN GEZOCHT VOOR COB-CONGRES 2019 

   >> OOK BIJ HET COB... 

De basis is gelegd 

De eerste editie van Beyond a tunnel vision op 27 november jl. was een 

succes! De belangstelling voor het internationale congres was groot met 

ruim 350 deelnemers. Naast vele gasten uit België en Nederland waren er 

ook mensen uit onder andere Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, 

Zweden, Spanje, Denemarken, Polen, Tsjechië en Luxemburg.  

 

(Foto's: COB) 

 

Beyond a tunnel vision draaide om de renovatieopgave in de tunnelsector. De 

sprekers gaven een inkijkje in de veelzijdigheid aan uitdagingen en kansen: van 

stadstunnels in België tot spoortunnels in Nederland en van creativiteit tot 

Europese subsidies. 

>> Lees het verslag 
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jaarlijkse algemene 

ledenvergadering en de open 

lezingen- en ITA-

discussieavond. De thema's 

hebben dit jaar wederom een 

internationaal accent. 

>> Lees meer 

 
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 

 

  
Ook interessant: 

 
Maastunnel op tv 

Al sinds de opening in 

1942 speelt de Maastunnel 

een cruciale rol in de 

geschiedenis van Rotterdam en 

de levens van de 

inwoners. Reden voor het 

geschiedenisprogramma Andere 

Tijden om zaterdag 1 december 

2018 de tunnel centraal te 

zetten. De aflevering is om 

21:20 uur te zien op NPO 2. 

>> Lees meer 

 

  
In het nieuws: 

 
'Den Haag moet meer 
ondergronds gaan denken' 

Raadsleden uit de gemeente Den 

Haag, wethouders uit 

buurgemeenten, de HTM en 

reizigersvereniging Rover gingen 

op excursie in Düsseldorf. De 

delegatie constateerde dat het 

geheim van de Duitse stad schuilt 

in een grote tunnel onder het 

centrum. 

>> Lees meer 

 

Hoe viert u Santa Barbara #worldtunnelday? 

U kijkt misschien uit naar volgende week woensdag, maar dinsdag is ook 

al heel speciaal. 4 december is de naamdag van de Heilige Barbara, de 

beschermheilige van ondergrondse bouwers. En dat gaan we vieren! 

 

Of beter gezegd: we willen laten zien hoe ú Santa Barbara viert. Op 

onze LinkedIn-pagina plaatsen we maandag een bericht waarop u kunt reageren 

met uw verhaal en foto. Gaat u op '#worldtunnelday' met het hele projectteam 

een dagje uit, staat er gebak klaar in de tunnelboor of hangen er slingers in het 

kantoor? Laat het zien! De leukste verhalen en foto's krijgen een plek in de 

volgende nieuwsbrief. 

 

 

Bij de start van een boorproject wordt traditioneel aan H. Barbara gevraagd de 

tunnelbouwers te beschermen. (Foto: Flickr/Jos-FPS-Groningen).  

 

Iedereen bij elkaar in december 

Platform Veiligheid - 5 december 2018 

Op sinterklaasdag komt het platform Veiligheid bijeen om terug te kijken en 

vooruit te blikken. Wat hebben de projecten het afgelopen jaar gebracht en welke 

onderwerpen willen de deelnemers in 2019 op de agenda zien? Daarnaast zal 

Arjan Tromp zichzelf voorstellen als nieuwe coördinator en geeft Ron Beij een 

presentatie over het initiatief 'Van object- naar systeemveiligheid'. 

 

Platform Kabels en leidingen - 6 december 2018 

De leden van het platform Kabels en leidingen zijn in december te gast bij Dunea 

in Scheveningen. De bijeenkomst staat in het teken van integrale projecten. Grote 

vraagstukken zoals de klimaatadaptatie, de energietransitie en de 

vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een integrale 

aanpak van projecten en goede samenwerking, maar hoe doe je dat? 
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Extra tunnel onder het IJ? 

Het overleg tussen Amsterdam en 

het Rijk over de aanleg van de 

Javabrug over het IJ is 

vrijwel vastgelopen. In 

september heeft 

Rijkswaterstaat alle zes 

brugvarianten afgekeurd die 

de gemeente heeft bedacht. Dit 

kan betekenen dat het 

stadsbestuur toch gaat kiezen 

voor een tunnel. 

>> Lees meer 

 

  

 
'Origami' ventilatietorens 

Op de ventilatieopeningen van de 

Spaarndammertunnel komen 

roestvrijstalen torens met een 

patroon dat is geïnspireerd op 

bladnerven. De sculpturen komen 

in het hart van het park te staan 

dat de gemeente de komende 

jaren op het tunneldak aanlegt. 

>> Lees meer 

 

  

 
Albert Cuypgarage 
onderscheiden met prijs 

Woensdag 21 november jl. werd 

de gouden European Standard 

Parking Award uitgereikt aan de 

gemeente Amsterdam voor de 

Albert Cuypgarage onder de 

Boerenwetering. De parkeergarage 

is van 'uitzonderlijk hoge 

kwaliteit', vooral vanwege de 

verlichting, de inrichting en 

overzichtelijkheid.  

>> Lees meer 

 

  
  

 

Platform Beheer en onderhoud - 11 december 2018 

De bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud vindt plaats bij de 

Rotterdamsebaan waar de tunnelboormachine het einde van de tweede en laatste 

tunnelbuis nadert. Projectdirecteur Paul Janssen geeft een toelichting op het 

project en een rondleiding over het werkterrein. Daarna volgen er twee 

presentaties over digitale gereedschappen binnen instandhoudingscontracten en 

datagedreven assetmanagement. 

 

Platform Meerwaarde ondergrond - 13 december 2018 

De bijeenkomst van het platform Meerwaarde ondergrond vindt plaats in het ABC 

Architectuurcentrum in Haarlem. De platformleden kijken met hun 'ordenings- en 

waardebril' naar de opgave van Common ground voor ondergrondse infra. 

Daarnaast vertelt de gemeente Haarlem hoe de klimaatadaptatie- en 

energieopgave in het stadsdeel Schalkwijk wordt opgepakt. 

Optreden met de COBand op het congres? 

Als u de afgelopen jaren naar een COB-congres bent geweest, dan heeft u 

ongetwijfeld gehoord van de COBand. De vierkoppige formatie verzorgde 

de muzikale begeleiding van het plenaire programma. De COBand is 

benieuwd of er mensen binnen het netwerk zijn die op het volgende 

congres een nummer zouden willen meedoen als gastmuzikant. 

 

Bespeelt u een solo-instrument (zoals saxofoon, cello of viool) of zingt u en ziet u 

zichzelf wel op een podium staan met de vier heren? Stuur dan een e-mail 

naar allart.hoekstra@cob.nl en vertel kort over uw muzikale ervaring en noem 

eventueel het nummer dat u graag zou willen doen. We zijn benieuwd naar de 

inzendingen! Uiteraard wordt u als gastmuzikant goed klaargestoomd voor het 

optreden. Samen met de bandleden zult u een aantal keer repeteren in de 

muziekstudio van Ad Rabenort in Amersfoort. 

 

 

Op het YouTube-kanaal van het COB vindt u twee live-optredens terug. (Foto: 

Vincent Basler) 
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Ook bij het COB... 

Diner van de Ondergrond 

Met de Erasmusbrug op de achtergrond werd op 7 november jl., tijdens het Diner 

van de Ondergrond, nagedacht over Common ground voor ondergrondse infra. 

Dat er nog een klus te klaren is, staat ook na dit diner als een paal boven water, 

maar het is nét zo duidelijk dat er veel gedreven mensen zijn met ideeën over de 

aanpak van dit onderwerp. De presentaties, foto’s en de infographic ‘Waar hebben 

we het over’ zijn te bekijken op de website. 

>> LEES MEER 

 

Diner van de Ondergrond op 7 november 2018. (Foto's: COB) 
   

  

  

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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