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Derde voortgangsrapportage tunnelprogramma
Aanstaande maandag wordt de derde voortgangsrapportage van het COBtunnelprogramma verstuurd naar betrokkenen en financiers. Het is een druk
halfjaar geweest, waarin veel deliverables zijn afgerond.
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2019 was het eerste volle jaar van het tunnelprogramma. Veel deliverables zijn
inmiddels gereed; begin 2020 komen deze online. Twee zijn er nu al te bekijken (zie

LinkedIn
@cobtweet

hieronder). Omdat het programma goed loopt, is er ook vooruitgekeken. Er zijn nieuwe
projecten vormgegeven voor de start van de derde ontwikkellijn: de tunnel waardevol
in zijn omgeving (kortweg: Waarde). Daarnaast is er een plan van aanpak gemaakt
voor de ontwikkellijn Civiel tot 2030 en komt er een soortgelijk plan voor de
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ontwikkellijn Digitaal.

Stadsmuseum Gent (STAM) brengt
de wereld onder uw voeten naar

De voortgangsrapportage is vanaf maandag te downloaden

boven. De tentoonstelling

via www.cob.nl/tunnelprogramma.

Ondergronds in de stad (22
nov. 2019 - 22 sept. 2020) toont

Twee gloednieuwe groeiboeken

archeologische vondsten,
verborgen ecosystemen en

In krap een jaar tijd hebben experts uit het COB-netwerk twee complete

ondergrondse bouwwerken.

groeiboeken geproduceerd. De een gaat in op hinderarm renoveren, de ander
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op digitaal aantonen.
Hinderarm renoveren en Digitaal aantonen zijn twee projecten in het COB-

Als u nog een bijzondere

tunnelprogramma. Ze zijn nauw verwant aan elkaar: een tunnelrenovatie zal sneller en

bestemming in kerstsfeer

soepeler verlopen als digitale middelen ingezet worden voor het verifiëren en valideren

zoekt: tot 7 januari 2020 is in

(aantonen) van het veilig functioneren van de tunnel. Daarom zijn de negen

Zagreb de 350 meter lange Grič-

werkgroepen tegelijk gestart (de 'Ren je rot'-sessie) en is er veel samengewerkt. Het

tunnel ingericht als kerstmarkt.

resultaat bestaat uit twee uitgebreide digitale naslagwerken.

Wandel door een sprookjesbos,
met links en rechts besneeuwde

naaldbomen en aan het plafond
sneeuwpoppen, hobbelpaarden en
snoepgoed.
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Nieuwe participant
Per 1 januari 2020 is TNO officieel
participant van het COB. Een fijne
aanwinst! De onafhankelijke
onderzoeksorganisatie werkt onder
meer aan de instandhouding,
reparatie en renovatie van tunnels.

In beeld
>> Naar groeiboek Hinderarm renoveren
>> Naar groeiboek Digitaal aantonen

Op 12 december jl. organiseerde
KIVI TTOW de ALV en een

lezingenavond. Daar was veel

Nieuwe COB-coördinatoren voor vakgebied
kabels en leidingen

belangstelling voor. De ruim

Op de bijeenkomst van het platform Kabels en leidingen vrijdag 6 december

honderd gasten kregen onder meer

jl. zijn twee nieuwe COB'ers voorgesteld. Rudi Zoet (GOconnectIT) wordt

presentaties over de

coördinator van het platform en Theo Ellenbroek (VolkerWessel Telecom)

Blankenburgtunnel en de

gaat de verbinding met projecten coördineren.

Limfjordtunnel. Ook was er
een 'tunnelroulette': experts uit de

Theo Ellenbroek zit al zo'n 40 jaar in het vak van

zaal vertelden in één minuut over

ondergrondse infra. "De laatste jaren werk ik vooral aan

de tunnel waarin ze momenteel

omgevingsmanagement naar de stakeholders. Hierbij streef ik

aan het werk zijn.

naar een zo eenvoudig mogelijk werkproces dat gericht is op
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samenwerken, verbeteren en innovatie, om voor nu, maar
met name ook voor de volgende generaties, de noodzakelijke

In het nieuws
'Lucht ondergronds is nu
gezonder dan buitenlucht'

voorzieningen veilig en zonder veel onderbrekingen te
realiseren. Binnen het COB ga ik mij samen met het team
richten op samenwerking tussen de verschillende ketenpartners, het ondersteunen van
het platform en het vormgeven van het kennisprogramma van Common ground."

De vernieuwde Parking Roosevelt
in het centrum van Antwerpen

Rudi Zoet is na het afronden van zijn studie direct (en per

beschikt over luchtzuiverende

toeval) de wereld van kabels en leidingen binnengerold, eerst

installaties die tot 70 procent van

als coördinator bij de provincie Zuid-Holland en later als

de vervuilde stofdeeltjes

specialist bij adviesbureau GOconnectIT. "In dit vakgebied

neutraliseren. “Op korte termijn

komt mijn technisch-planologische en juridische achtergrond

willen we ook een ondergrondse

goed van pas! Door mijn betrokkenheid bij Common

parkeergarage in Brugge uitrusten

ground besefte ik wat een geweldig moment het is om een rol

met een ‘long in de stad’",

te krijgen binnen het platform: dat is hét vliegwiel voor

aldus Roland Cracco, CEO van

ontwikkelingen en kennisuitwisseling. Samen met Theo wil ik de komende jaren

Interparking.

interessante bijeenkomsten organiseren, waarbij vraagstukken samenhangend,
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interactief en op een prikkelende manier aan bod komen."

Ook bij het COB...
Extra warme kerst voor COB-bestuur
Woensdag 18 december jl. kwam het bestuur van het COB bij elkaar voor de laatste
vergadering van dit jaar. Een mooi moment om ze te bedanken voor hun
betrokkenheid! Dat gebeurde met een unieke COBestuur-trui. Na afloop was er een
borrel met COB-coördinatoren om van gedachten te wisselen over de plannen voor
volgend jaar.

Van links naar rechts: Gert-Jan Vermeulen, Paul Carstens, Anton van der Sanden, René de Boer,
Marten Klein en Jan Willemsen. Bestuurslid Tjeerd Roozendaal heeft natuurlijk ook een trui
gekregen. (Foto: COB)

Bijeenkomst platform Kabels en leidingen
Het platform Kabels en leidingen kwam bijeen op 6 december 2019 voor een sessie
over sensortechnologie. Patrick Stoppelman (SkyGeo) vertelde hoe informatie vanuit
de ruimte ingezet kan worden en Frank van Neer (Kragten) ging in op het aanscherpen
van KLIC-gegevens. De presentaties zijn te downloaden vanaf de platformpagina.
Tijdens de bijeenkomst werden ook de nieuwe COB-coördinatoren voorgesteld, zie het
bericht elders in deze nieuwsbrief.
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