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Karin de Haas nieuwe directeur
van het COB
Per 1 april 2019 treedt Karin de Haas aan als nieuwe
directeur van het COB. Zij neem het stokje over van
bestuurslid Gert-Jan Vermeulen, die als interim-directeur
de taken waarnam van vertrekkend directeur Merten
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Hinsenveld.
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10-4-2019
Be hee r e n onde rhoud
i nfrastructuur

>> Lees het nieuwsbericht (pdf)

•

12-4-2019
Fl e xi val kabel s e n l ei di ngen

•

16-5-2019
Symposi um Bode m Bre e d

Meer dan 100 aanmeldingen! Bent u erbij?
Het gaat zo hard met de
aanmeldingen voor het
Flexival op 12 april

Op 17 en 18 april 2019 komt

aanstaande dat er een extra

Asfinag bij het COB op bezoek.

grote zaal is bijgeboekt. Zo is

Deze Oostenrijkse organisatie heeft

er genoeg plek voor alle

in korte tijd een groot aantal tunnels

netbeheerders, gemeenten,

'hinderarm gerenoveerd'. In vier

aannemers, waterschappen

dagdelen met plenaire colleges en

en ingenieursbureaus om

kleine subsessies delen zij hun

kennis uit te wisselen en te

successen en tegenvallers. Actieve

leren over het omgaan met

COB-deelnemers kunnen zich

ondergrondse kabels en

inschrijven

leidingen.

via www.cob.nl/asfinag.

(Beeld: Cartoon Blanche)

De vierdaagse cursus Veiligheid

Het Flexival is een congres voor out-of-the-boxdenkers en zij die dat willen worden. De

ondergrondse infrastructuur is

editie op vrijdag 12 april 2019 staat in het teken van kabels en leidingen. Er is een

vernieuwd! Op 7, 8, 14 en 15 mei

plenair ochtendprogramma waarin onder meer het rapport van Common ground voor

2019 wordt het gehele spectrum van

ondergrondse infra wordt gepresenteerd. 's Middags zijn er vier ronden met

veiligheid in tunnels en verdiepte

subsessies, bijvoorbeeld over graafschade, besluitvorming, samenwerking, MKBA's, de

liggingen behandeld. Naast relevante

Omgevingswet, aardgasvrijheid, innovatiepartnerschap en nadeelcompensatie.

wetgeving en technische

>> Bekijk het programma

voorzieningen komen ook menselijk
gedrag en cybersecurity aan bod.

Het Flexival vindt plaats in COMM, het museum voor communicatie in Den

Uiteraard met tal van

Haag. Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

praktijkvoorbeelden.

>> Lees meer
Ingenieursvereniging KIVI TTOW
nodigt u uit voor

Uw project in de spotlights?
Veel grote projecten zijn nog volop in de uitvoering of

een lezingenmiddag op woensdag net begonnen, dus nu is hét moment om uw kleinere,
22 mei 2019 bij TU Delft over

maar net zo bijzondere, ondergrondse project in te

brandveiligheid van tunnels. Er wordt

schrijven voor de Schreudersprijs. Alle disciplines die

onder meer toegelicht hoe

bijdragen aan verantwoord gebruik van de ondergrond

nieuwbouwprojecten hiermee

kunnen meedingen naar de prijs.

omgaan en hoe bestaande objecten
worden onderzocht.

De tweejaarlijkse Schreudersprijs is dé prijs voor een bijzondere prestatie op het

>> Lees meer

gebied van ondergronds bouwen. Dat kan een knap bouwproject zijn, maar ook een
innovatieve bouwtechniek of creatieve oplossing op het gebied van stedenbouwkunde

Ook op de website:

of architectuur. De precieze reglementen en criteria vindt u op de website.
>> Meer informatie

COB'er in spe
Met trots vragen we uw aandacht

De winnaar ontvangt eeuwige roem en 25.000 euro. U komt hiervoor op het podium

voor Femke de Haan, de 10-jarige

tijdens het COB-congres op 20 september 2019. Daarna volgt er ook een publicatie in

dochter van COB-werkgroeplid Harry

de Onderbouwing en op de website.

de Haan. Zij gaf onlangs een
wervelende spreekbeurt over tunnels, Inschrijven kan nog tot vrijdag 10 mei 17.00 uur!
inclusief een gave proef om het

>> Naar inschrijfformulier

afzinkproces te demonstreren. We
hopen dat haar presentatie meer
kinderen inspireert!

>> Lees meer

In 2017 werd er een eervolle vermelding toegekend aan twee onderdoorgangen in Zutphen,
volgens de jury 'twee architectonisch pareltjes'. (Foto: Jannes Linders)

Oproep
Bespeelt u een solo-instrument (zoals

Foto's Projectenmarathon online

saxofoon, cello of viool) of zingt u en

De Projectenmarathon op 20 maart 2019 was een succes! Een leuke en

ziet u zichzelf wel op een podium

geïnteresseerde groep, met veel studenten en young professionals, ging op

staan met de vier heren van

bezoek bij drie ondergrondse bouwprojecten: de Gaasperdammertunnel, de

de COBand? Mail dan naar

Buitenvelderttunnel en de RijnlandRoute. Het online fotoalbum geeft u een

allart.hoekstra@cob.nl en vertel

indruk.

kort over uw muzikale ervaring en
noem eventueel het nummer dat u
graag zou willen doen.

Nieuwe participant
Het was al bekend, maar nu is het
officieel: provincie Zuid-Holland
is participant van het COB. De
provincie kent niet alleen
bovengronds een hoge ruimtedruk,
ook ondergronds wordt het steeds
ingewikkelder. Bij het COB wil de
provincie bijvoorbeeld meedoen aan
projecten op het gebied van kabels
en leidingen. Welkom!

In het nieuws:
Eenzelfde tunnel, andere boor?
Twee nabijgelegen boortunnels,
allebei een tweebaans autotunnel
met een doorsnede van elf meter.
Toch gebruiken de Rotterdamsebaan
en de RijnlandRoute niet dezelfde
tunnelboormachine. Omroep West
legt uit waarom.

>> Lees meer

(Foto's: COB)

Ook bij het COB...
Bijeenkomst platform Meerwaarde ondergrond op 21 maart 2019
Speciaal voor de bijeenkomst van het platform Meerwaarde ondergrond werd
het Panorama Nederland opgebouwd in de Bouwcampus. Marieke Francke (College van
Rijksadviseurs) legde uit hoe onder- en bovengrond in het vergezicht zijn
geïntegreerd. Daarna volgde een masterclass value engineering en werd er
gezamenlijk naar een casus in Eindhoven gekeken. Een boeiende en inspirerende
middag! Op de projectpagina vindt u alvast een aantal foto's. De presentaties volgen
binnenkort.
>> Meer informatie

Heeze krijgt een koeientunnel

Leden platform Beheer en onderhoud naar de Maastunnel

Naar een voorbeeld in Mijdrecht,

Ook de leden van het platform Beheer en onderhoud kwamen op 21 maart jl. bij

waar al vijf jaar een koeientunnel

elkaar. Zij kregen een uitgebreide rondleiding door de Maastunnel die momenteel

ligt, krijgt ook de familie Scheepens

wordt gerenoveerd en gerestaureerd. Foto's hiervan staan online. Ook waren er

in Heeze na de zomer een speciale

presentaties waarin het beheer en onderhoud werd toegelicht, zowel van de

tunnel om hun koeien van het ene

Maastunnel als van de wegtunnels in de gemeente Amsterdam.

naar het andere weiland te laten

>> Meer informatie

lopen.

>> Lees meer

Voorbereidende sessie duurzaamheid
De ontwikkellijn 'Tunnel waardevol in zijn omgeving' van het tunnelprogramma zal zich
ook gaan richten op duurzaamheid. Op 16 april 2019 gaat het COB met een aantal

Ook interessant:
Hans Ruiter gepromoveerd
Hans Ruijter, directeur van het
wegenprogramma SchipholAmsterdam-Almere (SAA),
onderzocht voor zijn promotie aan de

experts om tafel om dat onderwerp nader te specificeren: met welke vraagstukken wil
het netwerk aan de slag? Wanneer er projectstart-ups zijn vormgegeven, volgt er een
uitvraag voor werkgroepleden. Uiteraard hoort u dat op LinkedIn en in de nieuwsbrief.

VU hoe wederzijds vertrouwen en
adaptief vermogen in een
samenwerkingsrelatie opgebouwd

Nieuws van het Kennisplatform
Tunnelveiligheid

kan worden. Op 27 maart jl. heeft hij

Ambtelijk platform bevoegd gezag

zijn proefschrift succesvol verdedigd.

Voordat een nieuwe of grondig gerenoveerde wegtunnel open mag, moet de gemeente

>> Lees meer

waarin de tunnel ligt (het bevoegd gezag) vaststellen dat de tunnel veilig is. Ook moet

Vacature: beheerder tunnel en
civiele constructies

het bevoegd gezag ná de openstelling regelmatig de tunnelveiligheid controleren. Dat
zijn geen eenvoudige taken. Het KPT organiseert daarom op 18 april

Ben of ken jij iemand die over

2019 een bijeenkomst voor de ambtenaren die hierbij betrokken zijn. In een besloten,

voldoende ervaring en bestuurlijke

vertrouwelijke omgeving kunnen zij kennis en ervaringen uitwisselen en

sensitiviteit beschikt om de

praktijksituaties bespreken. De experts van het KPT zijn aanwezig om de wet- en

Stadsbaantunnel te beheren? Kijk

regelgeving nader uit te leggen en voorbeelden te geven.

dan eens naar deze vacature van
de gemeente Utrecht. In de

De bijeenkomst vindt plaats op 18 april 2019 om 13.00 uur (inloop 12.30 uur) bij het

aangeboden functie ga je ook andere

IFV in Zoetermeer. Als u interesse heeft in deelname, kunt u contact opnemen met

(ondergrondse) civiele constructies

Karin Clement via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl of 085 4862 410.

mede-beheren.

>> 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
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