Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...

In deze nieuwsbrief:
>> SUGGESTIES VOOR COB-CONGRES 20 SEPTEMBER 2019?
>> VACATURE BIJ HET COB
>> UPDATE HANDBOEK TUNNELBOUW
Bezoekadres
De Bouwcampus,
begane grond
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
(Let op: momenteel weinig
parkeergelegenheid!)
Postadres
Postbus 582
2600 AN Delft

LinkedIn

>> OOK BIJ HET COB...
>> NIEUWS VAN HET KPT

Nog twee weken voor suggesties
Het COB-netwerk verzamelt zich op 20
september 2019 in de Gaasperdammertunnel.
U kunt erbij zijn als gast óf als onderdeel van
het programma. Er is volop ruimte om uw
onderwerp te presenteren aan het publiek. Tot
en met 12 juli 2019 kunt u ideeën indienen.

@cobtweet

De term 'beursvloer' dekt in dit geval de lading niet. Op het COB-congres
Op de foto boven
Tunnel Rotterdamsebaan, Dag
van de Bouw, 15 juni jl. (Foto:
Etienne Muis).

Op de agenda

2019 is het eerder een 'belevingsroute' die de veelzijdigheid en complexiteit van
ondergronds ruimtegebruik laat zien. Organiseer een sessie met koptelefoons (à
la silent disco), deel VR-brillen uit en laat gasten uw bouwplaats zien, geef een
demonstratie waar normaal te weinig plek voor is, richt een galerij in met
prachtige foto’s van uw ondergrondse project, leg kabels en leidingen neer en
speel een serious game, ...

Drie bijzondere dinsdagavonden

U kunt tot en met vrijdag 12 juli 2019 uw idee insturen via het online formulier.

in de Westerscheldetunnel. Op 27

Meer informatie vindt u in de pdf op de website.

augustus, 24 september en 22

>> Lees meer

oktober wordt de Nacht van de

Tunnel georganiseerd.
Deelnemers krijgen een

Vacature bij het COB

rondleiding met uitleg over de

Gezien het aantal lopende projecten en geplande activiteiten is het COB

veiligheid in en rondom de

op korte termijn op zoek naar een projectensecretaris/

tunnel. De afgelopen jaren een

projectondersteuner. Het is een baan die nooit hetzelfde is, soms

groot succes!

ingewikkeld en soms ook helemaal niet, te midden van een klein team

>> Lees meer

en een groot netwerk.

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

Als projectensecretaris/projectondersteuner ben je gekoppeld aan een
coördinator en projectleiders. Enerzijds ondersteun je die op administratief,
communicatief en organisatorisch vlak. Deze taken zijn veelal praktisch van
aard, denk aan afspraken plannen, reageren op e-mails en het
relatiebeheersysteem bijhouden. Anderzijds fungeer je als rechterhand. Dat
betekent bijvoorbeeld dat je meedenkt, verbanden zoekt en zelf actief
suggesties doet.

ervaring en noem eventueel het
nummer dat u graag zou willen
doen.

Nieuwe participanten
Twee keer welkom! PRO6

managers biedt allerlei diensten
om bouwprojecten soepeler te
laten draaien, zoals
projectmanagement,
organisatiecoaching en
contractmanagement.

GOconnectIT verzorgt onder
andere de coördinatie van het
kabels-en-leidingenproces bij
infrastructurele projecten.

In april jl. vierden we met het team de aanstelling van Karin de Haas als
directeur. (Foto: COB)
Het COB is een levendige stichting, waarin snel geschakeld moet worden en
Karin de Haas (COB) en Matty

altijd veel werk te doen is. We zoeken een enthousiaste collega met hbo werk-

van Leeuwen (GOconnectIT)

en denkniveau, die flexibel, proactief en zorgvuldig is, zelfstandig kan werken

tekenen voor participatie.

maar ook actief met het team meedoet. Het COB is geen hiërarchische
organisatie; er wordt veel eigen inzicht verwacht bij het invullen van je rol.

In het nieuws
Bouwput Paleis Het Loo
voltooid
Na ruim een jaar werken heeft

>> Bekijk de vacature op de website

Update Handboek Tunnelbouw

Volker Staal en Funderingen de

Op 14 juni jl. is de versie 2019-1 van het Handboek Tunnelbouw

bouwput voor de ondergrondse

uitgebracht. Hierin heeft het onderwerp zinktunnels een update

uitbreiding van Paleis Het Loo

gekregen.

voltooid. Er was een veelvoud
aan funderingstechnieken voor

Het Handboek Tunnelbouw is een digitaal naslagwerk voor het ontwerpen en

nodig, afgestemd op de

bouwen van weg- en railtunnels. Gebruikers kunnen per artikel feedback

ondergrond en de locatie. In

leveren, waarmee de inhoud geregeld geüpdatet wordt. In de nieuwste versie is

januari 2018 werd in de

de informatie over zinktunnel bijgewerkt op basis van recente inzichten en

Verdieping vooruitgeblikt op

internationale literatuur. Tevens zijn enkele nieuwe tekeningen toegevoegd en

de spannende klus.

zijn de commentaarpunten uit de fora per artikel verwerkt.

>> Lees meer

>> Naar het Handboek Tunnelbouw

Snelle rit door testtunnel The
Boring Company
Steve Jurvetson, lid van de raad
van bestuur van Tesla en SpaceX,
plaatste een video waarin hij door
een tunnel van The Boring

Company rijdt. De Model 3 die
de testtunnel binnenrijdt bereikt
zelfs een snelheid van 186 km/u.

>> Lees meer

Ook interessant
'Betrouwbare data van de
ondergrond is goud waard'

Ook bij het COB...

Nederland is het eerste land ter

Voortgangsrapportage tunnelprogramma

wereld waar het in kaart brengen

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de voortgangsrapportage van

van de ondergrond wettelijk

het tunnelprogramma. Van alle projecten wordt geïnventariseerd welke

geregeld is. Dat gebeurt via

activiteiten hebben plaatsgevonden, hoe die hebben bijgedragen aan de

de Basisregistratie

deliverables en of het project op schema ligt. Volgende week wordt de

Ondergrond (BRO). De

rapportage online gepubliceerd.

Geologische Dienst Nederland

>> Lees meer

vertelt in een artikel hoe zij deze
database beheren en hoe de

Vol onder maaiveld

gegevens door gebruikers benut

Na de kick-off op het Flexival is er hard gewerkt aan het project Vol onder

kunnen worden.

maaiveld. In samenwerking met de Bouwcampus is een concept-plan-van-

>> Lees meer

aanpak opgesteld dat nu met de beoogde deelnemers wordt besproken.
Daarnaast is er vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een

Ook op de website
Cursus Management of
Engineering Projects

subsidie verstrekt voor het vervolg op Common ground voor ondergrondse infra.
Met deze subsidie heeft Vol onder maaiveld de eerste financiële bijdrage binnen
om te kunnen starten.
>> Lees meer

Peter Schakel, ingenieur bij
Infranea, mocht namens het COB

Bijeenkomst platform Beheer en onderhoud op 26 juni 2019

deelnemen aan de vijfdaagse

De leden van het platform Beheer en onderhoud gingen 26 juni jl. op bezoek bij

cursus Management of

Siemens voor een sessie over digitale gereedschappen. Ook Infranea en

Engineering Projects. Als

Movares verzorgden praktijkcases. Aan de hand van demonstraties konden de

kleine tegenprestatie schreef hij

platformleden aangeven in hoeverre de instrumenten bruikbaar zijn in de

een artikel over de meerwaarde

beheer-en-onderhoudsfase. Welke belemmeringen zijn er nog? Waar is extra

van de cursus voor zijn dagelijkse

aandacht voor nodig? De feedback kan leiden tot een nieuw project of een

werk.

themabijeenkomst.

>> Lees meer

>> Lees meer

Lotusslachtoffers gezocht
Heeft u de 'landelijke

opleiding tot uitbeelding van
slachtoffers' (LOTUS)gevolgd
en lijkt het u leuk een rol te
spelen op het COB-congres? In
een van de tunnelbuizen zal een
OTO-omgeving worden ingericht

(Foto's: COB)

(opleidingen, trainen, oefenen)
waarbij we uw hulp kunnen
gebruiken. Neem voor meer
informatie contact op via

info@cob.nl of 085 4862 410.

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Het KPT organiseert op 11 september 2019 een bijeenkomst over de impact
van tunnelverlichting op de tunnelveiligheid. De basisbeginselen van de richtlijn
voor tunnelverlichting van de NSVV worden toegelicht en er wordt ingegaan op
de huidige mogelijkheden om tot grote energiebesparingen te komen. Daarna
volgt een 'out-of-the-box'-presentatie: hoe kunnen we de ruimte anders
inrichten en verlichten om veiligheid te bereiken? De bijeenkomst wordt
afgesloten met een overzicht van een aantal lopende onderzoeken en
initiatieven. Aanmelden kan via de website.
>> 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

NEDERLANDS KENNISCENTRUM VOOR ONDERGRONDS BOUWEN EN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK
POSTBUS 582, 2600 AN DELFT / 085 4862 410 / INFO@COB.NL

