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Op de agenda 

• 3 T/M 7-6-2019 
GeoWeek  

 

Op de Dag van de 

Bouw, 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 Leiden, 

Zuidasdok in Amsterdam, de 

Blankenburgtunnel, de 

Gaasperdammertunnel en de 

RijnlandRoute. 

>> Bekijk projecten 

 

 

 

    

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> NIEUWE ONDERBOUWING EN VERDIEPING 

   >> VIJFTIEN INZENDINGEN VOOR SCHREUDERSPRIJS 2019 

   >> JAARVERSLAG 2018 GEPUBLICEERD 

   >> SUGGESTIES VOOR COB-CONGRES 20 SEPTEMBER 2019? 

   >> OOK BIJ HET COB... 

   >> NIEUWS VAN HET KPT 

Nieuwe Onderbouwing en Verdieping 

De oplettende lezer zal het zien aan de voorkant: de Onderbouwing heeft 

geen themagedeelte meer. Het hele blad wordt benut om de veelzijdigheid 

van ondergronds bouwen te belichten. U vindt de nieuwe editie uiteraard 

weer volledig online. 

 

 

 

In deze editie leest u onder meer: 

• Oplevering 'Common ground voor ondergrondse infra' 

• Stapelen in Antwerpse ondergrond 

• Onder water parkeren in Albert Cuypgarage 

• Nederlandse hulp bij aanpak Vlaamse tunnels 
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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 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 participant 

Op het jaarverslag prijkt het 

logo van de nieuwste 

participant: Infram. Hier 

werken experts op het gebied 

van ruimte, mobiliteit en 

water. Zij zijn inzetbaar 

voor uitvoerings- of 

beheergerichte opgaven, 

proces- en projectmanagement 

en technische, organisatorische 

en financiële innovaties. 

Welkom bij het COB! 

 

  
In het nieuws 

 
Makkelijk omlaag en 
omhoog 

In een nieuwe onderdoorgang 

in de Belgische stad Kortrijk 

worden fietsers slim omhoog 

en omlaag geholpen. Wie naar 

beneden moet, zet zijn fiets in 

een borstelgoot waardoor de 

fiets tijdens het afdalen wordt 

afgeremd. Voor de weg naar 

boven is er een tandriemband 

die de fiets omhoog trekt. 

>> Lees meer 

 
Werkzaamheden 
Zuidasdok 
verlopen  moeizaam 

Het project Zuidasdok omvat 

het ondergronds brengen en 

uitbreiden van de A10 en de 

realisatie van een nieuwe ov-

terminal. Er werd al 

bekendgemaakt dat het  

• Assetmanagement volgens Celeste Martens 

• Licht en ruimte in station Eindhoven 

• Renovatie Amsterdamse wegtunnels 

• VR-simulator als aanvullend toetsinstrument wegontwerp 

• Visie van ... Karin de Haas, directeur COB 

>> Naar de complete Verdieping 

Vijftien inzendingen voor Schreudersprijs 2019 

Van Mexicaanse tunnel tot Amsterdams 

olifantenverblijf. De inzendingen voor de 

Schreudersprijs waren zelden zo gevarieerd als dit jaar. 

De jury begint met plezier aan haar werk. 

 

Nu de meeste grote tunnelprojecten nog volop bezig zijn of 

juist pas zijn begonnen, hebben veel organisaties de kans 

gegrepen om hun kleinere, maar net zo bijzondere 

ondergrondse project in de schijnwerpers te zetten. De jury van Stichting A.M. 

Schreuders is verheugd dat het begrip ‘ondergrondse prestatie’ – waar de prijs voor 

bedoeld is – ruim is geïnterpreteerd. Begin september worden de genomineerden 

bekendgemaakt. Op 20 september 2019, tijdens het COB-congres, volgt de 

prijsuitreiking. De winnende organisaties ontvangen 25.000 euro en de eeuwige roem. 

>> Bekijk de inzendingen online 

Jaarverslag 2018 gepubliceerd 

In 2018 waren er zo veel ontwikkelingen dat het jaarverslag (weer) een extra 

pagina heeft gekregen om inzicht te geven. Niet alleen worden de activiteiten 

en producten van 2018 beschreven, ook wordt kort toegelicht hoe het COB 

momenteel is ingericht. 

 

>> Bekijk online 
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project meer geld en tijd zal 

kosten dan gepland. 

Afgelopen weekend was er een 

nieuwe tegenvaller. Het lukte 

niet om alle funderingspalen 

voor de extra onderdoorgang 

op tijd gereed te krijgen. 

>> Lees meer 

 

 
IJ-tunnel alleen voor 
fietsers 

Tijdens de ov-staking op 

dinsdag 28 mei jl. werd de IJ-

tunnel gesloten voor 

autoverkeer; alleen fietsers 

waren welkom. Daar werd 

enthousiast gebruik van 

gemaakt. 

>> Lees meer 

 

  
Op de kennisbank: 

 
Literatuurstudie 
tunnelbrandbestrijding 

De Nederlandse brandweer 

heeft nog geen 

wetenschappelijk onderbouwde 

landelijke richtlijnen voor de 

aanpak van tunnelbranden. Het 

IFV heeft in een nieuwe 

publicatie inzichtelijk gemaakt 

wat er op dit gebied in de 

wetenschappelijke literatuur 

bekend is. 

>> Lees meer 

 

  
In beeld 

De bijeenkomst van 

het platform Kabels en 

leidingen richtte zich op data-

analyse en -visualisatie. Vijf 

partijen vertelden over de 

huidige mogelijkheden en 

aanstaande ontwikkelingen. Op 

de website vindt u een verslag. 

 

Suggesties voor COB-

congres? 

Aan ruimte geen gebrek dit jaar. Alleen niet in 

zalen; daarvan zijn er slechts drie. We doen 

daarom een beroep op de creativiteit van u als 

participant: bedenk een sessie die kan 

plaatsvinden midden in een tunnelbuis. 

 

Het COB-congres 2019 vindt plaats in de Gaasperdammertunnel (Amsterdam). IXAS 

en Rijkswaterstaat werken momenteel hard aan de afbouw. De tunnelbuizen worden 

op vrijdag 20 september aanstaande speciaal opengesteld voor het congres. 

Participanten krijgen hiermee de kans hun praktijkproject op een unieke locatie te 

presenteren. Een presentatie met koptelefoons, een demonstratie waar normaal te 

weinig plek voor is, een galerij met prachtige foto’s van uw ondergrondse projecten, … 

We zijn benieuwd! U zult alle materialen wel zelf moeten regelen en meenemen; er zijn 

alleen stroompunten. 

>> Lees meer 

Ook bij het COB... 

Projectleider gezocht! 

Gezien de vele ontwikkelingen op het gebied van ondergrondse kabels en leidingen 

wordt efficiëntie de komende jaren nog belangrijker. Het COB-netwerk wil daarom 

toewerken naar meer uniformiteit op het gebied van voorwaarden en verordeningen. 

Wekt dit uw interesse? De rol van projectleider is nog vacant! Het gaat om een 

betaalde functie (alleen voor participanten). Bekijk het projectplan en als u denkt een 

belangrijke bijdrage te kunnen leveren, horen we dat graag. 

>> Lees meer 

 

Uitvraag vervolg Common ground voor ondergrondse infra 

Het cahier Common ground voor ondergrondse infra geeft inzicht in de vraagstukken 

voor de kabels-en-leidingenbrache. De volgende stap is het opzetten van een 

werkprogramma. Hiervoor is op 7 mei jl. een uitvraag gedaan voor teamleiders en 

experts. Daarop zijn veel goede reacties binnengekomen! Mocht u nog interesse 

hebben, reageer dan per direct, want de inschrijftermijn is officieel al gesloten. 

>> Lees meer 

 

Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud op 26 juni 2019 

Alweer een interactieve sessie op locatie voor de leden van het platform Beheer en 

onderhoud. Daarom is het aantal plaatsen beperkt, dus wees op tijd met aanmelden. 

De bijeenkomst staat in het teken van digitale gereedschappen in de beheer-en-

onderhoudsfase. Denk aan de augmented en virtual reality en 3D-BIM. Er zullen 

praktijkcases worden toegelicht door Siemens, Infranea en Movares. 

>> Lees meer 

 

Bijeenkomst platform Veiligheid op 21 mei 2019 

Het platform Veiligheid kwam bijeen voor een sessie over de borging van 

tunnelveiligheid tijdens de exploitatiefase. Er waren sprekers vanuit vier 
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>> Lees meer 

 

  
  

perspectieven: gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat, Agentschap wegen en verkeer 

Vlaanderen en Arcadis (beheerder Waterwolftunnel). Hoewel elke organisatie zijn eigen 

aanpak kent, zijn er ook duidelijke rode draden. De presentaties staan online op de 

platformpagina. 

>> Meer informatie 

Nieuws van het Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

Het KPT organiseert op 11 september 2019 een 

bijeenkomst over tunnelverlichting. Welke impact heeft verlichting op de 

tunnelveiligheid? Wat zijn de huidige mogelijkheden en welke nieuwe ontwikkelingen 

vinden er plaats? Ook praktijk- en wetenschappelijk onderzoek naar verlichting komt 

aan de orde. Meer informatie volgt binnenkort op de website van het KPT. 

>> 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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