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Voortgangsrapportage en extra deliverable
Zo'n half jaar na de formele start van het tunnelprogramma zijn acht

LinkedIn
@cobtweet

onderzoeksprojecten in volle gang en zijn de eerste deliverables een feit. In
de voortgangsrapportage kunt u lezen hoe het er precies voor staat met alle
projecten.

Op de agenda:
Afstudeeronderzoek naar
zettingen zinktunnels
De zetting van de
Heinenoordtunnel en de Kiltunnel
is vele malen groter dan verwacht
bij het ontwerp. Om meer inzicht
te krijgen in het zettingsgedrag,
heeft Bob van Amsterdam voor zijn
afstuderen de tunnels onderzocht
met de geofysische techniek
MASW. De data is in combinatie
met CPT-metingen gebruikt om de
zetting onder de lading van het

Op het COB-congres in juni 2018 vierde het netwerk de start van het gezamenlijke

eigen gewicht, de grondlaag op de

leertraject met een klassenfoto. (Foto: Vincent Basler)

tunnel, het uitzetten van de tunnel
door temperatuurfluctuaties en de

Er zijn ook extra resultaten geboekt. Zo is er een uitgebreid startdocument opgesteld

getijden probabilistisch te

voor de projecten Modulair verbouwen en Virtueel testen. 'Hinderarm renoveren en

modelleren.

digitaal aantonen' beschrijft de scope en geeft basisinformatie, zodat in januari
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werkpakketten en teams samengesteld kunnen worden.

Zaal F, faculteit CiTG, TU Delft

>> Meer informatie en downloads

InfraTech met tunnelplein
Met zo’n twintigduizend bezoekers
is InfraTech een belangrijke

#WorldTunnelDay goed gevierd
Wat een leuke reacties verschenen er onder het LinkedIn-bericht over

beurs voor de infrastructuur in

#WorldTunnelDay! KIVI TTOW en het COB zijn er trots op dat u dinsdag 4

Nederland. Het evenement vindt

december jl. zo uitgebreid stilstond bij de naamdag van de Heilige Barbara, de

plaats van 15 t/m 18 januari

beschermheilige van ondergrondse bouwers. Een paar inzendingen willen we

2019 in Ahoy Rotterdam. Nieuw is

hierbij speciale aandacht geven. Alle andere vindt u uiteraard nog online.

een speciaal themaplein over
tunnels. Het gaat daarbij niet
alleen over aanleg en onderhoud,
maar ook over installaties.

>> 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

Taart! De bouwers van de Victory Boogie Woogietunnel werden op 4 december jl.

het hele spectrum van

verrast met een taart door tunnelpatin Ellen ten Damme. Ook voor de bouwers die al

tunnelveiligheid.

geruime tijd aan de renovatie van zinkvoegen in de metrotunnel van Rotterdam

>> Lees meer

werken was er taart. De studenten van de Mijnbouwkundige Vereeniging vierden
#WorldTunnelDay met de jaarlijkse Barbararede, met een mysterieuze gast als
spreker.

Oproep

>> Naar het LinkedIn-bericht met alle reacties

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 van de COBand? Mail dan
naar allart.hoekstra@cob.nl en
vertel kort over uw muzikale
ervaring en noem eventueel het
nummer dat u graag zou willen
doen.

Iets teruglezen?
Platform Veiligheid - 5 december 2018
Op sinterklaasdag kwam het platform Veiligheid bijeen om terug te kijken en vooruit te
blikken. De nieuwe platformcoördinator Arjan Tromp benadrukte dat het platform in
gezamenlijkheid bepaalt welke onderwerpen er op de agenda komen. Na de pauze gaf
Ron Beij een presentatie over het nieuwe project dat onder zijn voorzitterschap in
2019 meer vorm gaat krijgen: 'Van object- naar systeemveiligheid'. Gea Kolk
(Movares) gaf vervolgens een nadere toelichting op de Stamp-methode, een techniek
die behulpzaam is bij het verbeteren van integraal denken over systeemveiligheid.

Ook interessant:

>> Bekijk presentaties op de platformpagina

Arnhem gaat de 'nachtgracht'
restaureren

Platform Kabels en leidingen - 6 december 2018

De gemeente Arnhem heeft een

Dunea was gastheer van de bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen. Op de

leuke en informatieve video

productielocatie in de duinen van Scheveningen werd eerst stilgestaan bij Common

gemaakt over de renovatie van het

ground voor ondergrondse infra. Vervolgens waren er presentaties van Dunea,

hoofdriool van de stad. De

LegalInfra en de gemeente Tilburg waarin onder meer werd stilgestaan bij de integrale

'nachtgracht' is 150 jaar oud en

aanpak van projecten, het belang van een juridisch kader en de (binnenstedelijke)

verkeerd in slechte staat. Als

vervangingsopgave.

eerste gemeente in Nederland gaat

>> Bekijk presentaties op de platformpagina

Arnhem het hoofdriool daarom

Platform Beheer en onderhoud - 11 december 2018

restaureren. Dat gebeurt van

De leden van het platform Beheer en onderhoud gingen op bezoek bij de

binnenuit, zonder te graven.

Rotterdamsebaan. Projectmanager Joost Joustra gaf een toelichting op het project en
een rondleiding over het werkterrein. Daarna volgden er twee presentaties
over digitale gereedschappen binnen instandhoudingscontracten en datagedreven
assetmanagement.
>> Bekijk presentaties op de platformpagina

>> Lees meer

Platform Meerwaarde ondergrond - 13 december 2018
De bijeenkomst van het platform Meerwaarde ondergrond vond plaats in het ABC

In het nieuws:

Architectuurcentrum Haarlem. Naast de platformleden waren er ook specialisten in
ruimtelijke ordening, stedenbouw, klimaat en energie aanwezig. Het draaide allemaal

Tunnel The Boring Company
onthult

om een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur. Eerst werd gesproken over

De eerste tunnel van

Oscar Kerssens van de gemeente Haarlem en Merijn van Loon van CroonenBuro5 over

tunnelboorbedrijf van Tesla- en

de renovatieopgave in het stadsdeel Schalkwijk.

SpaceX-topman Elon Musk is klaar,

>> Bekijk presentaties op de platformpagina

de resultaten van Common ground voor ondergrondse infra. Vervolgens vertelden

compleet met middeleeuwse
uitkijktoren. Op een video is te zien
hoe een auto op hoge snelheid
over rails door de tunnel rijdt. Door

Nieuw in 2018

de geringe diameter zijn de kosten

Zo aan het einde van het jaar kijkt ook het COB even terug. Welke

beduidend lager dan die

organisaties hebben we in 2018 mogen verwelkomen als participant?

van 'gewone' tunnels.

>> Lees meer

•

ABT is een multidisciplinair ingenieursbureau op het gebied van constructies,
civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatietechniek.

•

Altran richt zich op innovatie en hightech engineering, en ondersteunt klanten
bij het creëren van nieuwe producten en diensten.

•

DON Bureau zet zich als advies- en ingenieursbureau in voor opdrachtgevers
en eigenaren van infrastructurele objecten. Een intermediair tussen strategie
en operatie.

•

IHC Mining richt zich op het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van materieel
en technologie voor onder meer tunnelboormachines.

•

KienIA is pionier op het gebied van industriële automatisering in de
waterbranche, de infrawereld en de duurzame energie.

•

MaxGrip is enerzijds adviesbureau, anderzijds software-ontwerper en leverancier. Een belangrijke speler in de wereld van assetmanagement.

•

Vialis was onder de vlag van VolkerWessels al actief in het COB; nu is het
bedrijf zelf participant. Vialis ontwerpt, realiseert en beheert onder meer
intelligente systemen voor complexe tunnels.

Vooruitblik 2019
In 2019 gaat het COB onverminderd voort met het tunnelprogramma,
Common ground voor ondergrondse infra, alle platforms en alle werkgroepen.
Van veel bijeenkomsten zijn al data bekend; in de online agenda staan die
alvast op een rij. Enkele highlights:

•

De programmaraad komt op woensdag 16 januari 2019 bij elkaar voor een
ontbijtsessie. De COB-coördinatoren geven een toelichting op de plannen voor
komend jaar en er wordt met elkaar gediscussieerd over onderwerpen zoals
internationalisering.

•

Het Flexival vindt plaats op vrijdag 12 april 2019. Deze datum sluit mooi aan
bij de oplevering van Common ground voor ondergrondse infra. De 'flexibele
dag in festivalsferen' zal daarom geheel in het teken staan van ruimtelijke
ordening én kabels en leidingen.

>> Naar de agenda

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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