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>> CO-CREATIESSESSIES VOL ONDER MAAIVELD
>> OOK BIJ HET COB...

COB-congres, nog maar drie weken!
Het congresprogramma is zo goed als klaar. Dat mag ook wel, met minder dan
een maand te gaan. De onderwerpen voor de subsessies zijn bekend en er is
een blokkenschema. De Amsterdamse Gaasperdammertunnel, waarin het
COB-congres op 20 september 2019 gaat plaatsvinden, zal bovendien vol
demonstraties en installaties komen te staan.
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Nieuwe participanten
Het BIM-platform
van Neanexverbindt
informatie, tools en mensen in
alle disciplines met elkaar; een

Het COB-congres 2019 heeft twee plenaire delen, 's morgens en 's middags. Marcel

waardevolle nieuwe deelnemer

Hertogh vertelt als hoogleraar en onderzoeker over leren in grote infraprojecten. Ook

aan het COB-netwerk dus. Een

komt architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt aan het woord. Hij heeft als

andere verrijking is Legal

rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving meegewerkt aan Panorama Nederland.

Infra. Dit juridisch

Plenair is er ook een discussie tussen drie opdrachtgevers van grote

adviesbureau is gespecialiseerd

tunnelrenovatieprogramma's: Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en Vlaanderen.

in ondergrondse infrastructuur.
Allebei hartelijk welkom!

In het nieuws

Er is veel tijd ingeruimd voor de keuzeblokken. Telkens kunt u kiezen uit een
presentatie (zie de onderwerpen online!), een rondleiding of een andere activiteit in de

Bouwen aan het
Zuidasdok, hoe nu verder?

tunnelbuis. Zo zijn er serious games waaraan u kunt deelnemen, exposities om te

Ondanks tientallen jaren

programmaboekje waarin u leest wat er allemaal te doen is.

bekijken en VR-installaties om uit te proberen. U ontvangt ter plekke een

rekenen en tekenen is het
volgens minister Van

>> Lees meer over het programma

Nieuwenhuizen (Infrastructuur)

>> Aanmelden

'nodig een verkenning uit te
voeren naar nut en noodzaak’
van het project Zuidasdok.

Duurzame denkers en doeners gezocht

Onder leiding van hoogleraar

Vier teamleiders zijn er klaar voor om duurzaamheid

Marcel Hertogh zoeken

te integreren in het tunnelprogramma. Wilt u

overheid en bouwcombinatie

vooroplopen in deze ontwikkelingen? Meld u dan

Zuidplus de komende maanden

vóór maandag 9 september 2019 voor een van de

een uitweg uit de crisis.

COB-duurzaamheidsteams.

>> Lees meer
Ontwerp-NOVI ter inzage
Van 20 aug. t/m 30 sept. 2019
ligt de ontwerp-Nationale
Omgevingsvisie (ontwerpNOVI) ter inzage. De NOVI
is een langetermijnvisie op de
toekomstige ontwikkeling van
de leefomgeving in Nederland.
Ook de ondergrond komt
daarbij aan de orde.

>> Lees meer
Maastunnel en
Koningstunnel weer open
Het was al vijf weken eerder

Duurzaamheid is een onderwerp in de ontwikkellijn Tunnel
waardevol in zijn omgeving van het tunnelprogramma.
Onder leiding van coördinator Darinde Gijzel zijn vier duurzaamheidsteams opgestart:
1) duurzaamheidslabel voor tunnels, 2) verlichtingsrichtlijn, 3) kansen en bedreigingen
in projecten, en 4) updaten maatregelencatalogus energiereductie.
Als u teamlid wilt worden, is er een snelle (re)actie nodig, want op 6 november 2019
vindt de Duurzaamheidsdag plaats, waarop de groepen hun eerste plannen
presenteren. In september komen de teams hiervoor bij elkaar. Er wordt dus van u
verwacht dat u op korte termijn aan de slag kan en inhoudelijk meedenkt over de
Duurzaamheidsdag.
>> Lees de uitvraag

Laatste kans voor Vol onder maaiveld

dan gepland, maar het kon nóg

Meer dan negentig aanmeldingen! Het co-creatietraject van Vol onder

sneller. De Koningstunnel

maaiveld is populair. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar die we het

in Den Haag is zaterdag 24

liefst weggeven aan bedrijven met producten of technieken die bij uitstek

augustus weer

geschikt zijn voor de ondergrondse drukte in de stad.

opengegaan, in plaats van
maandagmorgen. De tunnel

In het co-creatietraject gaan De Bouwcampus en het COB op zoek naar praktische,

ging in maart dicht voor een

integrale oplossingen voor het realiseren van maatschappelijke ambities in de

grote renovatie. Een paar

binnenstedelijke ondergrond. Op de deelnemerslijst staan al veel deelnemers vanuit

dagen daarvoor was er feest in

ingenieursbureaus en gemeenten. Ook zijn er netbeheerders en kennisinstituten

Rotterdam voor de Maastunnel.

vertegenwoordigd. Om hun kennis aan te vullen, kijken we uit naar aanmeldingen

Na een tweejarige sluiting voor

vanuit bijvoorbeeld innovatieve aannemers en technische start-ups.

een grootscheepse renovatie
en restauratie ging de

Het co-creatietraject bestaat uit twee sessies; de eerste op dinsdag 24 september,

Maastunnel 19

de tweede op vrijdag 1 november. Deelname is gratis. Aanmelden kan online via

augustus weer open voor

het formulier van de Bouwcampus.

verkeer.

Ook interessant
Zwoegen aan de Ban
Konlouang tunnel
Het 'Geological Museum' heet
de bouwplaats van de 9.020
meter lange tunnel tussen Laos
en China. De hitte in de tunnel
is te snijden; arbeiders krijgen
ijsblokken om af en toe op te
gaan zitten om af te koelen.

>> Lees meer
Nog geen treintunnel
tussen Finland en Estland
Het plan van de Finse
ondernemer Peter Vesterbacka
(bekend van Angry Birds) om
een spoortunnel tussen
Helsinki en Tallinn te bouwen,
botst op weerstand. Met een
lengte van meer dan 100
km zou het 's werelds langste
treintunnel worden. "Er moeten
eerst antwoorden op een
aantal cruciale vragen komen,”
waarschuwt een Estse minister.

>> Lees meer

Ook bij het COB...
Opdrachtgeversdag tunnelprogramma
In het tunnelprogramma zijn op het gebied van de grote renovatieopgave flinke
stappen gemaakt. De tussenresultaten van in totaal elf werkpakketten en vier
commissies worden op 10 september 2019 besproken met alle betrokken
opdrachtgevers. De gasten krijgen een totaaloverzicht (wat was de vraag en hoe
hebben we dit opgepakt?), horen de belangrijkste bevindingen, kennishiaten en
dilemma’s, en worden uitgenodigd om verdiepende vragen te stellen, suggesties te

Call voor onderzoek
spoortunnelinspectie

doen en zorgen te uiten.

Er is een internationale small

Gezamenlijke platformbijeenkomst

business research

De leden van het platform Kabels en leidingen en het platform Meerwaarde

initiative(SBRI)-

ondergrondkomen tegelijk bij elkaar op 5 september 2019. Op bezoek in Zoetermeer

wedstrijd aangekondigd gericht

buigen de deelnemers zich over het combineren van opgaves in de ondergrond. De

op geautomatiseerde

gemeente Zoetermeer vertelt over de ervaringen bij het aardgasvrij maken van een

spoortunnelinspectie. Er komt

proefwijk. De gemeente Westland geeft een presentatie over regie op de bundeling

tot £ 1,5 miljoen beschikbaar

van private initiatieven voor de energietransitie. Robert van Hoof (Infram) schetst

voor de ontwikkeling en

mogelijke oplossingen voor 'ontwerpen vanuit maximale gebiedswaarde'. Voor meer

demonstratie van nieuwe

informatie en aanmelding: karin.clement@cob.nl / 085 4862 410.

mogelijkheden.

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

