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

Bent u erbij in de tunnel?
Vorige week is de officiële uitnodiging verstuurd naar onze
participanten; nu is het tijd voor alle nieuwsbrieflezers. We nodigen u
van harte uit voor het COB-congres op vrijdag 20 september
aanstaande. Aanmelden kan online.

@cobtweet

Op de agenda

•

3-10-2019
Me chani cs of the e ne rgy
transiti on

•

9 EN 10-10-2019
NSTT No - Di g Eve nt

Drie bijzondere dinsdagavonden in de
Westerscheldetunnel. Op 27
augustus, 24 september en 22
oktober wordt de Nacht van de

Tunnel georganiseerd. Deelnemers
krijgen een rondleiding met uitleg
over de veiligheid in en rondom de
tunnel. De afgelopen jaren een groot
succes!

>> Lees meer

Ook op de website

Het COB-congres 2019 vindt plaats op een zeer speciale locatie: in de
Gaasperdammertunnel (Amsterdam). Zoveel sfeer en ruimte willen we
natuurlijk goed benutten. Daarom starten we dit jaar eerder (om 10.00 uur) en
bieden we naast de gebruikelijke presentaties van experts ook serious games,
exposities en interactieve demo's. Een plenair hoogtepunt is de uitreiking van
het tweede boek in het leertrajectvan Rijkswaterstaat en IXAS bij de realisatie
van de Gaasperdammertunnel. Een andere is uiteraard de uitreiking van
de Schreudersprijs, zie ook verderop in deze nieuwsbrief.
>> Lees meer over het programma
>> Aanmelden

De tweede voortgangsrapportage
van het COB-tunnelprogramma is

Vijf nominaties Schreudersprijs 2019

beschikbaar! In het afgelopen halfjaar

De jury is eruit! Vijf van de vijftien projecten zijn

zijn er weer flinke stappen gemaakt.

geselecteerd om nog kans te maken op de

De pdf is te downloaden vanaf de

Schreudersprijs. Het was een lastige keuze, want

website.

het niveau en vooral de verscheidenheid aan

>> Naar download

projecten was bijzonder hoog.
De vijf genomineerde projecten in willekeurige volgorde:

Kennispartners
Sinds kort kent het COB niet alleen

•

Van Roosmalen van Gessel Architecten, ABT-Velp, gemeente Nijmegen

participanten en platformleden, maar
ook kennispartners. Dit zijn
partijen die bijdragen aan

•

problematieken van de branche.

•

Fietsenstalling Beursplein en herinrichting Beursgebied, Amsterdam
Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra Amsterdam, VenhoevenCS,

>> Lees meer

In het nieuws

Nooduitgangen metrostation Stadhuis, Rotterdam
RET, CRUX Engineering, JECON Engineering, J.P. van Eesteren

kennisontwikkeling en geen direct
(commercieel) belang hebben bij de

De Bastei, Nijmegen

gemeente Amsterdam – projectbureau Rode loper

•

Renovatie/restauratie Maastunnel, Rotterdam
Gemeente Rotterdam, Combinatie Aanpak Maastunnel

Mobilis bouwt nieuwe garage
onder gracht
De gemeente Amsterdam heeft
Mobilis geselecteerd voor het
ontwerp, de bouw en het onderhoud
van de Singelgrachtgarage. Na
de Albert Cuypgarage wordt het de
tweede garage binnen Amsterdam die
gebouwd wordt onder een gracht. De
start van de bouw staat gepland voor
eind 2020.

>> Lees meer

(Croonwolter&dros, Mobilis en Nico de Bont)

•

Diepe stations Noord/Zuidlijn, Amsterdam
Gemeente Amsterdam Metro en Tram

De winnaar wordt feestelijk bekendgemaakt tijdens het COB-congres en wint
naast de eeuwige roem een geldprijs van 25.000 euro.
>> Lees meer

Co-creatiesessies Vol onder maaiveld
Voor het project Vol onder maaiveld worden dit najaar twee cocreatiesessies georganiseerd. Zo'n zestig mensen hebben zich al

Ook interessant
Richtlijn Boortechnieken (RBT2019) herzien
De RBT-2019 geeft informatie over de
verschillende uitvoeringstechnieken
voor de realisatie van een kabel of
leiding in en nabij
rijkswaterstaatswerken. De herziening
is tot stand gekomen na consultatie
van interne en externe stakeholders,
waaronder NSTT.

>> Lees meer

aangemeld. Wilt u ook meedenken over de herinrichting van de
stedelijke ondergrond? Aanmelden is nog mogelijk.

Hoe kan het beter in de civiele
infrabouw?

Energietransitie, klimaatadaptatie, extra groen, ondergrondse vuilcontainers,
uitrol van het 5G-netwerk én de vervangingsopgave van kabels en leidingen

Het design-and-constructconcept

hebben allemaal impact op de ondergrond. Er is structurele verandering en een

wordt vaak opgevat als ‘even’ het

integrale aanpak nodig om alle ambities uit te voeren. Daarvoor zijn het COB en

ontwerp inkopen door een aannemer,

De Bouwcampus het project Vol onder maaiveld gestart. Als eerste stap worden

maar bouwbedrijven beheersen de

via co-creatiesessies op 24 september en 1 november 2019 innovatieve,

ontwerpfase nog steeds onvoldoende.

technische oplossingen gezocht. Deze ideeën worden vervolgens in fase 2 op de

Dat stelt Hans Moll in zijn boek Van

schaal van straat of wijk getest in pilots en proeftuinen.

macht naar kracht. Op basis van
zijn jarenlange ervaring geeft hij een

Als u zichzelf ziet als visionair, dwarsdenker, innovator, vernieuwende financier,

brede kijk op de problematiek en laat

geraffineerde ondernemer of ondernemende technicus, dan kijken we uit naar

hij zien waar bijgestuurd kan worden.

uw bijdrage!

>> Lees meer

>> Lees meer

Duurzaamheidsdag en duurzaamheidsteam
Binnen het tunnelprogramma is ook duurzaamheid een belangrijk
onderwerp. Na een korte verkenning is er een duurzaamheidsteam
geformeerd en zijn de voorbereidingen gestart voor een
Duurzaamheidsdag op 6 november 2019. Houd die datum dus vrij in uw
agenda!
Lotusslachtoffers gezocht

Duurzaamheid is een onderwerp in de ontwikkellijn Tunnel waardevol in zijn
omgeving van het tunnelprogramma. Darinde Gijzel, in 2014 winnares van de

Heeft u de 'landelijke opleiding

Schreudersstudieprijs en nu werkzaam bij Arcadis, wordt de coördinator. Zij zal

tot uitbeelding van slachtoffers'

ook de Duurzaamheidsdag op 6 november 2019 vormgeven. Op die dag

(LOTUS) gevolgd en lijkt het u leuk

presenteert het team het totale programma met projecten en krijgt de markt

een rol te spelen op het COB-

alle ruimte om hun duurzaamheidsambities en -aanpak te etaleren. Binnenkort

congres? In een van de tunnelbuizen

volgt een uitvraag voor zowel de Duurzaamheidsdag als de verschillende

wordt een OTO-omgeving ingericht

projecten. Het duurzaamheidsteam bestaat verder uit Steven de Kruijf (kansen

(opleidingen, trainen, oefenen)

en bedreigingen), Jos Schild (duurzaamheidslabel) en Harry de Haan

waarvoor we uw hulp kunnen

(verlichting).

gebruiken. Voor meer

>> Lees meer

informatie: info@cob.nl of 085
4862 410.

In beeld
Kernteam Common ground

Ook bij het COB...
Review Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen
De werkgroepen van Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen schieten
behoorlijk op. Er zijn twee kloeke documenten opgeleverd (elk ruim 100
pagina’s!) die sinds 17 juli 2019 online staan voor een review door de zestig
mensen die eraan gewerkt hebben. Alle opdrachtgevers van het
tunnelprogramma zijn uitgenodigd om op 10 september 2019 kennis te nemen
van deze deliverables en met het COB-team in discussie te gaan over de
gewenste vervolgstappen en toepasbaarheid van de producten.
Gezamenlijke platformbijeenkomst
Op donderdag 5 september 2019 komen de leden van het platform Kabels en

>> Lees meer

leidingenen het platform Meerwaarde ondergrond bij elkaar. De centrale vragen
die middag zijn namelijk voor beide groepen interessant: welke impact heeft de
warmtetransitie op de ondergrondse infrastructuur en hoe kan bij het realiseren
van een ondergrondse opgave de maximale maatschappelijke waarde bereikt

worden? Gemeente Zoetermeer vertelt over de ervaringen bij het aardgasvrij
maken van een geselecteerde proefwijk.
Common ground voor ondergrondse infra: op naar een
werkprogramma!
Op 18 juli 2019 is de tweede fase van Common ground voor ondergrondse
infra van start gegaan. Op basis van de kennisanalyse is een globale opzet voor
een werkprogramma gemaakt. Er zijn vier teamleiders aangesteld die ieder een
invalshoek voor hun rekening nemen: wet- en regelgeving is voor Jarko van
Bloois, financiën voor Robert van Hoof, samenwerking voor Rudi Zoet en
techniek voor Harry op ’t Ende.
>> Lees meer

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
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