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Nieuwe Onderbouwing en Verdieping
Deze week ligt bij abonnees de Onderbouwing van januari op de mat. De
artikelen zijn zoals altijd voor iedereen online te lezen in de Verdieping.
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@cobtweet

Op de agenda
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14-2-2018
BIS- symposi um

•

12-3-2019
Future urban mobil i ty

Samen met ITA COSUF en PIARC
organiseert het KPT op 20 en 21
februari 2019 de internationale

Workshop on new energy
carriers in road tunnels. Op de
eerste dag is er een expert-

In het thema Beter beheer:

meeting voor leden en

•

Landelijk tunnelbeheerteam: voor uniforme tunnels en advies op maat

genodigden. De tweede dag is

•

Op weg naar slim rioolbeheer

gericht op alle tunnelprofessionals

•

‘M in DBFM-contract vereist extreem goed vooruitdenken’

die geïnteresseerd zijn in de

•

Provincie en Rijkswaterstaat werken samen bij beheer tunnel RijnlandRoute

uitdagingen van nieuwe

•

Beter beheer, heeft de financieringsvorm daar invloed op?

energiedragers in ondergrondse

•

DIALOOG • Distributienetwerk Vitens niet langer een black box

weginfrastructuur.

•

VISIE VAN • Hans Janssens, COB: ‘Gaat de beheerder digitaal?’

Het Nationaal Buisleidingen

En verder:

Platform op 19-20 maart
2019 richt zich op onderhoud,

•

Energieneutraal voorbeeldproject voor de tunnelwereld

veiligheid en innovatie op het

•

Grondscanner levert voor iedereen begrijpelijke informatie

gebied van buisleidingen.

•

Ongewenste verrassingen bij tunnelrenovaties voorkomen

Daarnaast loopt de

•

Afstudeeronderzoek: datagedreven onderhoud voor rijkswegtunnels

energietransitie dit jaar als een

•

IN FOCUS • Ontbijten met de programmaraad

rode draad door het programma.

•

ZO KAN HET OOK • Stiekem ondergronds

U kunt het gesprek aangaan met
partijen uit de gehele markt,

Flexival op 12 april 2019

waaronder leidingeigenaren,
grondroerders en overheden.

Het Flexival – een flexibele dag in festivalsferen – is bij uitstek geschikt voor
een feestje. Daarom wordt op de eerstvolgende editie het rapport van de

In de vierdaagse cursus

verkenning Common ground voor ondergrondse infra uitgereikt. Het

Veiligheid ondergrondse

samenspel tussen ruimtelijke ordening en kabels en leidingen zal de hele dag

infrastructuur (7, 8, 14 en 15

het centrale thema zijn.

mei 2019) wordt het gehele
spectrum van veiligheid in tunnels

Twee burgemeesters zullen het eerste exemplaar van het rapport van Common ground

en verdiepte liggingen behandeld:

voor ondergrondse infra in ontvangst nemen en mee-debatteren over de toekomst van

van verkenning tot realisatie en

kabels en leidingen. Vervolgens zijn er interactieve en creatieve workshops waarin met

beheer. Naast relevante

een andere blik naar een (technisch of niet-technisch) onderwerp wordt gekeken. Voor

wetgeving en technische

het programma wordt onder meer samengewerkt met het Gemeentelijk platform

voorzieningen komen menselijk

kabels en leidingen (GPKL).

gedrag, cybersecurity en diverse
projectvoorbeelden ruim aan bod.

Heeft u nog suggesties voor het programma? Laat het weten! Een aantal
sessies zijn al bekend, maar er is ruimte voor meer. Neem hiervoor contact op

Ook op de website:
Ontbijten met de
programmaraad

met Karin Clement via karin.clement@cob.nl / 085 4862 410.
>> Meer informatie en (gratis!) aanmelden

Met croissantjes, fruitsalade en
verse koffie werden de leden van
de programmaraad van het

COB ’s morgens vroeg
verwelkomd in Ahoy. Het netwerk
werd bijgepraat over lopende
activiteiten en gevraagd mee te
denken over vervolgstappen.

>> Lees meer

Het Flexival is een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden.
(Foto: COB)

Merten Hinsenveld vertrekt als directeur
Oproep
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

Merten Hinsenveld gaat zijn directeurschap van het COB beëindigen en zijn
eigen bedrijf starten. Op 1 maart 2019 zal hij deze stap gaan zetten. Omdat
de opstart van zijn bedrijf in een stroomversnelling is geraakt, worden zijn
taken bij het COB per direct tijdelijk waargenomen door bestuurslid Gert-Jan
Vermeulen.
>> Lees nieuwsbericht (pdf)

heren van de COBand? Mail dan
naar allart.hoekstra@cob.nl en

Projectenmarathon op 20 maart 2019

vertel kort over uw muzikale

Al vele jaren organiseren KIVI TTOW en het COB samen de

ervaring en noem eventueel het

Projectenmarathon. De naam zegt het al: de deelnemers krijgen een kijkje

nummer dat u zou willen doen.

achter de schermen bij bouwprojecten. Uiteraard zijn dat ondergrondse
projecten. Dit jaar zijn er weer drie interessante bezoeken geregeld.

Aanmelden mogelijk!

De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, naar de A4 bij
Leiden. Een belangrijk onderdeel is een boortunnel van ongeveer 2,5 kilometer lang.
Als deelnemer krijgt u een rondleiding over het bouwterrein van de tunneltoerit N434,
met de startschacht voor de tunnelboormachine.
De Buitenvelderttunnel voor bussen en de ernaast gelegen diensttunnel op het
terrein van Schiphol worden verbouwd tot één tunnelsysteem. De werkzaamheden aan
de tunneltechnische installaties zijn volop bezig. Er wordt onder meer gewerkt aan
nieuwe verlichting, omroepinstallaties, ventilatoren en brandblusinstallaties.

Dit jaar reikt Stichting A.M.
Schreuders weer de prestigieuze

De Gaasperdammertunnel is onderdeel van de weguitbreiding tussen Holendrecht

Schreudersprijs uit; dé prijs voor

en Diemen. De A9 komt in een drie kilometer lange tunnel, met bovenop een park dat

een bijzondere prestatie op het

de wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt. U gaat door de tunnel wandelen

gebied van ondergronds bouwen.

en zien hoe de afbouw vordert

De winnaar ontvangt 25.000 euro!

>> Meer informatie en

>> Meer informatie en aanmelden

aanmelden

Nieuwe participant

Ook bij het COB...

Fugro is leverancier van geointelligence voor bouwwerken en

Ren je rot

infrastructuur. Het COB is dan ook

Woensdag 23 januari 2019 was een bewogen dag! De deelnemers van Hinderarm

blij te kunnen melden dat Fugro

renoveren en Digitaal aantonen moesten rennend een plek zien te veroveren in een

zich bij het netwerk heeft

van de werkpakketten. Was je te laat? Dan moest je door naar de volgende groep. De

aangesloten. Welkom!

deelnemers hebben vervolgens hard gewerkt om gelijk een inhoudelijk goede start te
maken met hun opgave.

In het nieuws
Boren Victory Boogie
Woogietunnel klaar
Na ongeveer vier maanden boren
zijn beide buizen in de
Rotterdamsebaan klaar.
Tunnelboormachine CatharinaAmalia kwam op 10 januari 2019
voor de tweede keer aan op haar
eindpunt in de Binckhorst. Tijdens
een feestelijke bijeenkomst werd
in Den Haag geproost op de
veilige aankomst van de
boorploegen.

>> Lees meer

(Foto's: COB)

Platform Veiligheid 5 maart 2019 voor iedereen!
Voor de volgende bijeenkomst van het platform Veiligheid staat het onderwerp
‘Veiligheid bij renovatie’ op de agenda. Naast de platformleden zijn alle betrokkenen bij
tunnelrenovatieprojecten van harte welkom! Het gaat daarbij niet alleen om
opdrachtgevers en opdrachtnemers van lopende tunnelrenovatieprojecten, maar ook
van (bijna) afgeronde projecten, omdat het delen van ervaringen voorop staat. De
bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 5 maart van 13.00 tot 17.00 uur bij het COB.
Bijeenkomst platform Kabels en leidingen
De eerste bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen in 2019 is verschoven
naar 28 februari. De middag draait om de regelgeving en richtlijnen in de kabels-enleidingenbranche. Welke regelgeving is momenteel (niet) beschikbaar, zijn
belanghebbende partijen voldoende op de hoogte van de (on)mogelijkheden van regels
en welke stappen zijn nodig om te komen tot betere samenwerking in een
versnipperde markt?

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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