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Bezoekadres 
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Op de agenda  
Ingenieursvereniging KIVI 

TTOW organiseert 12 dec. 

2019 de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, met direct 

aansluitend de open lezingen-

avond. Er wordt gesproken 

over ontwerp (Blankenburg-

verbinding), uitvoering (caissons 

Çanakkale-brug) en renovatie 

(Limfjordtunnel). 

>> Lees meer 

 

Stadsmuseum Gent (STAM) brengt 

de wereld onder uw voeten naar 

boven. De tentoonstelling 

Ondergronds in de stad  

(22 nov. 2019 - 22 sept. 2020) 

  

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> GROEIBOEK CYBERSECURITY TUNNELS IS GEGROEID! 

   >> INNOVATIES VOOR VOLLE STEDELIJKE ONDERGROND 

   >> CALL FOR SPEAKERS: BEYOND A TUNNEL VISION 27 NOV. 2020 

   >> OOK BIJ HET COB... 

Groeiboek Cybersecurity tunnels 

is gegroeid! 

Eind mei 2018 werd de eerste versie opgeleverd; nu is 

het tijd voor versie 2 van het groeiboek over 

'cyberveilige tunnels'. Het digitale document beschrijft 

voor de gehele levenscyclus van een infra-object (dus 

ook bijvoorbeeld bruggen en sluizen), van planfase tot 

sloop, voor alle betrokken stakeholders de taken en 

verantwoordelijkheden op het gebied van cybersecurity. 

 

Tijdens de bijeenkomst van het platform Veiligheid op 26 november jl. werd het 

groeiboek officieel gepresenteerd. De circa vijftig aanwezigen kregen elk een stapeltje 

visitekaartjes om uit te delen. Een van de belangrijkste lessen uit het groeiboek is 

namelijk dat bewustwording van essentieel belang is. Weet u precies hoeveel en welk 

werk er verzet moet worden om uw infra-object cyberveilig te maken en te houden? 

>> BEKIJK HET GROEIBOEK 

>> LEES MEER OVER DE WERKGROEP 

Innovaties voor volle stedelijke ondergrond 
In het project Vol onder maaiveld wordt gezocht naar integrale oplossingen 

om tot een betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke 

ondergrond te komen. Na twee co-creatiesessies liggen er zeven ideeën. 
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toont archeologische vondsten, 

verborgen ecosystemen en 

ondergrondse bouwwerken. 

>> Lees meer 

 

  
 
Op de kennisbank 

 
Quickscan Buisleidingen, 
energietransitie en 
ondergrond (BEO) 

Met een quickscan wil 

Rijkswaterstaat een zo breed 

mogelijk beeld schetsen van de 

ideeën en inzichten die bestaan 

vanuit het perspectief van de 

stakeholders in de domeinen 

buisleidingen, energietransitie en 

ondergrond. 

>> Lees meer 

 

 
Op weg naar de meest 
duurzame tunnel 

Aan het begin van grote 

infrastructurele projecten – zoals 

tunnels, bruggen, stations en 

wegen – worden vaak grote 

ambities over duurzaamheid 

uitgesproken, maar deze worden 

lang niet altijd geïntegreerd. Bij de 

Rotterdamsebaan is het gelukt 

de ambitie specifiek te maken, 

mee te nemen in de aanbesteding 

en uit te voeren. Dit proces wordt 

in deze publicatie in detail 

omschreven. 

>> Lees meer 

 

  
In het nieuws 

 
Stadslandbouw in de metro 

In Korea is dit najaar de 

eerste metro farm geopend: een 

klein stukje landbouw in een 

ondergrondse metrostation. Een 

geautomatiseerd systeem regelt de 

temperatuur, luchtvochtigheid, 

zuurgraad en toevoer van  

 

 

Dinsdag 24 september 2019 vond de eerste co-creatiesessie 

plaats. De meest kansrijke ideeën werden nader uitgewerkt en op 

1 november 2019, tijdens de tweede co-creatiesessie, gepitcht. Na 

de stemronde bleven er zeven ideeën over: 

• Schaalbare experimenten 

• Distributie-etagère 

• Transport; denk anders/dieper 

• Zelfvoorzienende wijken en buurten 

• Ontwerpen via algoritmen 

• Gebruik kades en grachten 

• Biomimicry 

>> Lees meer op de website 

 

Eind januari 2020 wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarbij 

elk team een projectplan zal presenteren aan de 

koplopergemeenten. De gemeenten kunnen feedback geven, 

meedenken en helpen het idee verder te brengen. 

Call for speakers: internationaal congres over 

tunnelrenovaties op 27 nov. 2020 

Vrijdag 27 november 2020 organiseert het COB samen met partners de 

tweede editie van Beyond a tunnel vision, een congres waarop binnen- en 

buitenlandse experts onderzoek en ervaringen uitwisselen op het gebied van 

tunnelrenovaties. T/m 31 maart 2020 kunt u zich aanmelden als spreker. 

 

 

 

De conferentie is een belangrijke stap naar een Europees tunnelprogramma waarin 

tunneleigenaren, marktpartijen en kennispartners samenwerken aan de 

renovatieopgave. Beyond a tunnel vision is gericht op het delen van concrete 

problemen en het leren van praktische oplossingen voor tunneleigenaren. 

>> LEES MEER 
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nutriënten, zodat er gewassen 

kunnen groeien. Reizigers 

kunnen door een glazen wand zien 

hoe de metro farm werkt. 

>> Lees meer 

 

  

 
Ondergrondse pakketbezorger 

Het Britse bedrijf Magway heeft 

plannen om een ondergronds e-

commerce bezorgsysteem in 

Londen te ontwikkelen. Magway 

wil in 2022 via een hyperloop-

achtig netwerk van tunnels met 

magnetische karretjes meer dan 

600 miljoen pakketjes per jaar 

bezorgen. 

>> Lees meer 

 

  
In beeld 

  

 

 

De gezamenlijke sessie van de 

platforms Meerwaarde ondergrond 

en Beheer en onderhoud. 

 

  
  

Ook bij het COB... 

Dag vol duurzaamheid 

Woensdag 6 november jl. stond geheel in het teken van duurzaamheid. Overdag waren 

zo'n 120 deelnemers aanwezig om samen te leren en te brainstormen tijdens de 

eerste Duurzaamheidsdag van het COB. 's Avonds was het de beurt aan de gasten van 

het Diner van de Ondergrond om over duurzaamheid op strategisch niveau te 

discussiëren. 

 

>> Bekijk de aftermovie op YouTube 

>> De presentaties staan op de congrespagina 

 

Bijeenkomst platform Kabels en leidingen 

Vrijdag 6 december 2019 is er een sessie van het platform Kabels en leidingen over 

sensortechnologie. Hierbij is er een wisseling van de wacht: platformcoördinator 

Stanley Hunte neemt afscheid van het COB. Tijdens de bijeenkomst maken de leden 

kennis met de nieuwe coördinatoren. In de volgende nieuwsbrief hoort u meer! 

 

Satéprikkersessie hinderarm renoveren en digitaal aantonen 

De werkgroepen Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen kwamen op 21 november 

jl. bijeen op een 'satéprikkersessie', met tot slot échte saté. Binnenkort leveren de twee 

groepen hun groeiboeken op, waarmee twee belangrijke deliverables van het 

tunnelprogramma zijn opgeleverd. Deze sessie was de laatste kans voor de 

schrijfgroepleden om invloed te hebben op het eindresultaat van de eerste versies. 

 

Gezamenlijke bijeenkomst over de waarde van ondergronds bouwen 

De gezamenlijke sessie van de platforms Meerwaarde ondergrond en Beheer en 

onderhoud was een interessante co-productie. Joep Tijm en Koen van Ruijven van het 

CPB vertelden over de baten van respectievelijk de Koning Willem-Alexandertunnel (A2 

Maastricht) en de spoortunnel in Delft. Bas Gerretsen (Arcadis) presenteerde de baten 

van de Waterwolftunnel. De presentaties zijn te downloaden vanaf de platformpagina's. 

 

Common ground voor ondergrondse infra 

Op het gebied van kabels en leidingen zijn er veel overlegorganen waarin stakeholders 

bijeenkomen. Om de opgaven in de sector effectief en efficiënt aan te pakken (wat het 

doel is van COB-project Common ground voor ondergrondse infra) is het COB daarom 

in gesprek met deze partijen: wie is waarmee bezig, hoe kunnen we elkaar aanvullen? 

De gesprekken helpen bij het vormgeven van een werkbaar kennisprogramma. 
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Wat als melden loont? 

Het is wettelijk verplicht om een afwijkende ligging van kabels en leidingen te melden, 

maar slechts in één procent van de KLIC-meldingen gebeurt dit. Wat als we goed 

gedrag gaan belonen? Deze vraag stond centraal tijdens de kick-off op 22 november 

2019 van een nieuw COB-initiatief. De volle flip-overvellen gaan gebruikt worden om 

het onderzoeksproject vorm te geven. 
   

  

  

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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