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Bezoekadres 

De Bouwcampus, 

begane grond 

Van der Burghweg 1 

2628 CS Delft 

(Let op: momenteel weinig 

parkeergelegenheid!) 

 

Postadres 

Postbus 582 

2600 AN Delft 

LinkedIn 

@cobtweet 

 
Op de agenda 
 

• 3-10-2019 
Mechanics of the energy 
transition  

• 9 EN 10-10-2019 
NSTT No-Dig Event 

• 5 EN 6-11-2019 
Geluid, tril l ingen en 
luchtkwaliteit   

 
'Kantelen' voor Common 
ground 

Coördinator Gijsbert Schuur en 

projectleider Edith Boonsma zullen 

namens het COB een subsessie 

leiden op de bijeenkomst van 

het Platform Bodembeheer op 3 

oktober 2019. Samen met de 

deelnemers gaan ze in op de vraag 

hoe je in een volle ondergrond kunt 

'kantelen'. 

>> Lees meer 

  

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> NIEUWE ONDERBOUWING EN VERDIEPING 

   >> DUURZAAMHEIDSDAG 6 NOV. 2019 

   >> COB-CONGRES: TERUGLEZEN EN NAGENIETEN 

   >> GEZOCHT: COB-COÖRDINATOR KABELS EN LEIDINGEN 

   >> OOK BIJ HET COB... 

Nieuwe Onderbouwing en Verdieping 

Dit herfstweer is perfect om bij te lezen en daar hebben we iets voor: een 

bomvol magazine over ondergronds bouwen. Bij abonnees ligt de 

Onderbouwing vandaag op de mat, voor iedereen staan alle artikelen 

online. 

 

 

In deze editie leest u onder meer: 

• ‘Een tunnel is op zichzelf al complex genoeg, lijkt men te denken’ 

• De voordeur steeds vaker ondergronds 

• Testen RijnlandRoute nu al gestart 

• Complexe dubbellaagse onderdoorgang in centrum Hilversum 

• Optimale controle op uitvoering door hoogwaardige monitoring 

• De visie van ... Cees Brandsen, bestuursvoorzitter Stichting A.M. Schreuders 

>> Naar de Verdieping 
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Nieuwe toepassingen voor 
oude buizen 

Ter voorbereiding op de volgende 

co-creatiesessie voor Vol onder 

maaiveld op 1 november 2019 

(zie rechts) nodigt Witteveen+Bos u 

uit voor de bijeenkomst 'Nieuwe 

toepassingen voor oude buizen' 

op 18 oktober 2019 van 9.00 tot 

13.00 uur in Den Haag. Er is plek 

voor maximaal twintig personen. 

>> Lees meer  

 

  
Nieuwe participant 

Weer is het COB-netwerk 

gegroeid. The Collective is 

gespecialiseerd in integraal 

ontwerpmanagement. Zij definiëren 

de technische disciplines en 

integreren die tijdens het proces. 

Welkom! 

 

  
Ook interessant 

 
Call voor digitale 
tunneltweeling 

Ken Gavin, hoogleraar aan de TU 

Delft, vraagt uw aandacht voor de 

call Industrial sustainability 

vanuit Horizon 2020. De digitale 

tunneltweeling lijkt hiervoor een 

zeer passend onderwerp. Als u 

interesse heeft in deelname aan 

een inschrijving vanuit de TU Delft, 

kunt u contact opnemen met Ken 

via K.G.Gavin@tudelft.nl. 

>> Lees meer 

 

 
PAOTM zoekt versterking 

Wilt u werken aan het delen van 

nieuwe kennis naar aanleiding van 

technische innovaties? Dan is de 

functie van programmamanager 

technische opleidingen / directeur 

bedrijfsvoering wellicht iets voor 

u. Bekijk de vacature en reageer 

voor 15 oktober aanstaande. 

>> Lees meer 

 

  

Duurzaamheidsdag op 6 november 2019  

Het ene congres is nog maar net geweest of het volgende dient zich alweer 

aan. Dit keer over een heel specifiek onderwerp: duurzaamheid in de 

tunnelsector. Ca. 150 gasten vanuit overheden, marktpartijen en 

kenniscentra komen hiervoor op woensdag 6 november 2019 bij elkaar in 

Spijkenisse. U bent ook van harte welkom! 

 

Duurzaamheid is een onderwerp in de ontwikkellijn Tunnel waardevol in zijn 

omgeving van het tunnelprogramma. Er zijn vier duurzaamheidsteams opgestart die 

hun eerste plannen presenteren op de Duurzaamheidsdag. Maar er is die dag vooral 

ruimte voor input vanuit het netwerk. Voor u een kans direct vanaf de start mee te 

denken. Leer meer over de circulaire economie en word geïnspireerd door Maayke 

Damen van Excess Materials Exchange en de eerste praktijkprojecten die al met 

duurzaamheid aan de slag zijn: de Rotterdamsebaan en de A16 Rotterdam. 

>> Meer informatie en aanmelden 

 

 

Teruglezen en nagenieten 

Wat was het COB-congres 2019 in de Gaasperdammertunnel een succes! 

Veel dank aan de 492 gasten en de vele participanten die het programma 

hebben ingevuld. U kunt de presentaties downloaden vanaf de 

congrespagina. Op een speciale terugblikpagina vindt u foto's en video's. 

 

 

 

>> Naar het programmaoverzicht met de presentaties  

>> Naar de terugblikpagina met foto's en video's  

>> Bekijk de aftermovie op YouTube  

Gezocht: COB-coördinator Kabels en leidingen 
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Op de kennisbank 

 
Leren van de 
Gaasperdammertunnel  

Op het COB-congres is het boek 

Kennistraject 

Gaasperdammertunnel, deel 2 

gepresenteerd. In dit deel hebben 

Rijkswaterstaat, IXAS en het COB 

lessen en ervaringen vastgelegd die 

tussen 2016 en 2019 zijn opgedaan 

bij de bouw van de tunnel. Het 

boek is gratis te downloaden vanaf 

de kennisbank. 

 

 

>> Naar de publicatie 

   

Het COB is op zoek naar een nieuwe collega, een gedreven professional met 

kennis en ervaring op het gebied van ondergrondse kabel- en 

leidinginfrastructuur en de ondergrondse inrichting in zijn algemeen. 

 

De coördinatoren vormen de motor van het COB. Zij fungeren als aanspreekpunt, 

leggen contacten en signaleren behoeften en ontwikkelingen. Een coördinator 

organiseert platformbijeenkomsten en begeleidt en initieert projecten. Wij zien dat 

het succes van een coördinator bij het COB vooral ligt in zijn of haar persoonlijke 

aanpak. Ze kunnen onderliggende vraagstukken concretiseren en vinden het leuk 

om die volhardend op te lossen. 

 

Met het project Common ground voor ondergrondse infra wil het COB 

het aandachtsgebied Kabels en leidingen een steviger plek geven binnen de 

organisatie. Dit jaar wordt de opzet van een kennisprogramma voor deze infra 

afgerond, waarmee we in 2020 op pad gaan om projecten te starten en financiering 

te zoeken. We zoeken dus een ambitieuze coördinator die van aanpakken weet. 

>> LEES MEER 

Ook bij het COB... 

Gezamenlijke platformbijeenkomst 

De gezamenlijke bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen en het platform 

Meerwaarde ondergrond op 5 september 2019 was goed bezocht; zo’n vijftig 

platformleden waren aanwezig in Zoetermeer. Na enkele presentaties (zie de 

platformpagina's) gingen de deelnemers in vijf subgroepjes aan de slag met vragen 

over de hoogste baten en minimale kosten voor een aardgasvrije wijk. 

 

Door met Vol onder maaiveld 

Op dinsdag 24 sept. jl. stond De Bouwcampus behoorlijk vol. Ruim honderd 

deelnemers werkten voor het project Vol onder maaiveld met elkaar aan innovatieve 

oplossingen voor het ondergrondse inpassingsvraagstuk in binnenstedelijke gebied. 

Na drie rondes nadenken, schrijven, rouleren, debatteren en clusteren, zijn er een 

aantal onderwerpen uitgerold waarover op 1 november aanstaande, tijdens de 

tweede co-creatiesessie, pitches worden gegeven. 

>> Lees meer 

 

Co-creatiesessie op De Bouwcampus 24 sept. 2019. (Foto's: COB) 

 

Nieuw bestuurslid 
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Marten Klein, directielid van het ingenieursbureau van Amsterdam, is toegetreden 

tot het bestuur van het COB. Hij zal voornamelijk het belang van de grote 

gemeenten en stedelijke infrastructuur vertegenwoordigen. 
   

  

  

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 
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