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Flexival zet kabels en leidingen op de kaart
Wat waren er veel (enthousiaste) mensen en wat een inzet tijdens de
werksessies! Het Flexival op 12 april jl. heeft bewezen dat kabels en leidingen
dan wel onzichtbaar onder de grond liggen, maar zeker niet onzichtbaar
mogen zijn. De presentaties én een sfeervideo staan online.

@cobtweet
Foto bovenaan deze
nieuwsbrief: Aanleg van de
warmtetransportleiding
Noorderwarmte in Amsterdam.
(Foto: Nuon/Jorrit Lousberg).
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Ingenieursvereniging KIVI
TTOW nodigt u uit voor een

lezingenmiddag op
woensdag 22 mei 2019 bij
de TU Delft over
brandveiligheid van tunnels. Er
wordt onder meer toegelicht
hoe nieuwbouwprojecten
hiermee omgaan en hoe
bestaande objecten worden
onderzocht.

>> Lees meer

De grote zaal was goed gevuld voor het plenaire programma. (Foto: Vincent Basler)
>> Naar de congrespagina

Het is inmiddels een begrip:
de Dag van de Bouw.
Op zaterdag 15 juni 2019
stellen bouwplaatsen in heel
Nederland weer hun deuren
open voor het publiek. Ook
ondergrondse projecten doen
mee, zoals de Garenmarkt in

Common ground voor ondergrondse infra:
tweede fase kan van start
Op het Flexival (zie hierboven) is het cahier Common ground voor
ondergrondse infra gepresenteerd. De eerste exemplaren werden uitgereikt
aan drie bestuurders. Volgens hen zijn de conclusies uit het rapport misschien
niet heel verrassend, maar 'het getuigt van een gezamenlijke visie en van het
commitment dat door de sector is uitgesproken'.

Leiden, Zuidasdok in
Amsterdam, de
Blankenburgtunnel, de
Gaasperdammertunnel en de
RijnlandRoute.

>> Bekijk projecten

Ruim honderd experts hebben bijgedragen aan de kennisanalyse waarin zo veel
mogelijk in kaart is gebracht welke uitdagingen voor aanleg, beheer en
renovatie/vervanging van ondergrondse infra voortkomen uit de vervangingsopgave,
de energietransitie, klimaatadaptatie, de uitrol van het 5G-netwerk en de groei van de
steden. Uit de analyse blijkt onder andere dat overheid/netbeheerders/marktpartijen
elkaars belangen (en wettelijke mogelijkheden) onvoldoende kennen. Maar ook dat er

Oproep

juist momentum ontstaat door de stapeling van ontwikkelingen.

Bespeelt u een solo-instrument

>> Lees meer

(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.

Nieuwe participanten

De uitkomsten van de kennisanalyse zijn samengevat in een video.

Weer twee nieuwe namen in
het COB-netwerk! Triple

De presentatie van het cahier is een mooie mijlpaal voor het netwerk. Maar het gaat in

Bridge adviseert over

feite 'slechts' om een eerste stap: op basis van de analyse wil het netwerk nu gaan

complexe vraagstukken in de

toewerken naar een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van

sectoren infrastructuur,

ondergrondse kabels en leidingen. Het eerste (deel)project Vol onder maaiveld draait

energie, water en

om de opgaven voor gemeenten.

ondergrond. Sapiens

>> Meer informatie

Safety is gespecialiseerd in
tunnelveiligheid; Ron Beij is
onder meer expert bij het KPT
en werkzaam voor de

Internationale workshop voor Europese
subsidie (en netwerkborrel!)

Brandweer Amsterdam-

Van 3 t/m 9 mei 2019 vindt in Napels het World

Amstelland.

Tunnel Congress plaats. Het COB is daar ook bij. Er
wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om met

In het nieuws
Amsterdammers willen
tunnel
De gemeente Amsterdam is
al jaren bezig met het

internationale experts van gedachten te wisselen
over een position paper die tunnels op de Europese
(onderzoeks)agenda moet zetten.
Als infrastructurele knooppunten zijn tunnels van groot
belang in Europa. Beschikbaarheid is cruciaal. Het COB

project Sprong over het

werkt daarom samen met internationale partners aan een position paper om de

IJ en zet tot nu toe in op een

onderzoeks- en innovatieagenda van Europa te beïnvloeden. Tunnels horen op de

brug ter hoogte van het Java-

prioriteitenlijst te staan voor subsidieregelingen. Tijdens de workshop op het WTC in

eiland. Onderzoek op verzoek

Napels wordt de concept-paper besproken. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

van Het Parool wijst echter uit

Welke onderwerpen moeten worden aangepakt om in de richting van de tunnel van de

dat de inwoners liever een

toekomst te werken? Wanneer alle feedback is verwerkt, wordt de definitieve paper in

tunnel zien.

verschillende Europese verbanden ingebracht.

>> Lees meer
Rondleiding bóven de
tunnel
De A2-tunnel in Maastricht is al
even in gebruik, maar de
rondleidingen gaan door,
namelijk óp de tunnel. Twee
gidsen, die ook tijdens de bouw
rondleidingen gaven, leggen
geïnteresseerden uit hoe je
bovengronds kunt zien hoe de
tunnel loopt.

>> Lees meer

Bent u in Napels en wilt u deelnemen aan de workshop? Mail dan naar Ellen van Eijk
(ellen.vaneijk@cob.nl) voor meer informatie. De workshop vindt plaats op maandag 6
mei 2019 van 14.00 tot 18.00 uur bij het congrescentrum. Diezelfde avond is er ook
een kleine netwerkbijeenkomst om verder te praten. U kunt zich hiervoor ook opgeven
bij Ellen.

Ook bij het COB...
Bijeenkomst platform Veiligheid op 21 mei 2019
De leden van het platform Veiligheid komen bijeen voor een sessie over de borging van
tunnelveiligheid tijdens de exploitatiefase. Er zijn sprekers vanuit vier perspectieven:
gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Agentschap wegen en verkeer Vlaanderen en
Arcadis (beheerder Waterwolftunnel).
>> Meer informatie

Oproep
Bijeenkomst platform Kabels en leidingen op 24 mei 2019
Data in de kabel-en-leidingensector werd voorheen vooral ingezet voor het
minimaliseren van graafschades en het bevorderen van veilig werken, nu ligt de
uitdaging vooral op het vlak van het ontwerp en de regievoering. Op de eerstvolgende
bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen worden recente ontwikkelingen
toegelicht.
Veel grote projecten zijn nog
volop in de uitvoering of net
begonnen, dus nu is hét
moment om uw kleinere, maar
net zo bijzondere,
ondergrondse project in te
schrijven voor de

Schreudersprijs.
Inschrijven kan nog tot
vrijdag 10 mei 17.00 uur!

>> Lees meer

>> Meer informatie
Sessie duurzaamheid
Op 16 april jl. is een groep experts bij het COB bijeengekomen om te brainstormen
over het onderwerp duurzaamheid als onderdeel van de ontwikkellijn 'Tunnel waardevol
in zijn omgeving' van het tunnelprogramma. Er is geconstateerd dat de verschillende
kansen die er liggen eerst nader onderzocht moeten worden om goede afwegingen te
kunnen maken. Er zijn werkgroepen gevormd die op de volgende bijeenkomst, 29 mei
2019, hun bevindingen zullen presenteren.
Oostenrijkse tunnelexperts op bezoek
Asfinag, een Oostenrijkse organisatie die in korte tijd een groot aantal tunnels
hinderarm heeft gerenoveerd, heeft op 17 en 18 april jl. een bezoek gebracht aan het
COB. Bijna 100 professionals uit het COB-netwerk waren aanwezig bij de plenaire
colleges en interactieve subsessies. Op www.cob.nl/asfinag staan al een aantal
presentaties. De pagina wordt binnenkort verder aangevuld.
Start-up Inventarisatie regels en richtlijnen kabels en leidingen
In het COB-project Worstelen met kabels en leidingen is gebleken dat de veelheid aan
regelgeving, verordeningen en richtlijnen op het gebied van kabels en leidingen voor
veel onduidelijkheid zorgt; er is behoefte aan uniformiteit, zodat men weet waar hij/zij
aan toe is. In een nieuw project wil het COB-netwerk een eerste stap zetten

door inzichtelijk te maken welke documentatie geüniformeerd kan worden en welke
aanvullingen op de wettelijke voorwaarden noodzakelijk zijn om kabels en leidingen
veilig, betrouwbaar en vooral efficiënt te kunnen ontwerpen en aanleggen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met platformcoördinator Stanley Hunte
via stanley.hunte@cob.nl.

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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