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>> OOK BIJ HET COB...

Feest! Het COB bestaat
25 jaar
Het COB is opgericht in 1995 en dat betekent
dat 2020 een feestjaar is! Hoogtepunt wordt
de participantenparty op 12 juni, maar
gedurende het jaar zijn er meer festiviteiten.

@cobtweet

Het feestjaar is officieel geopend tijdens de
Op de agenda

•

•

13-02-2020
Re g iob i jeen kom s t B odem,
w a te r e n k li ma a t

bijeenkomst van de COB-programmaraad op 23 januari jl. De gasten kregen de kans
om als allereerste het fotohokje binnen te stappen en hun foto toe te voegen aan de
Wall of Fame. Vanaf nu kan iedereen die actief is (geweest) binnen het COB zichzelf
laten vereeuwigen.

17-03-2020
Pra k ti jk fes t iva l
On de rg ro nd

Stadsmuseum Gent (STAM) brengt
de wereld onder uw voeten naar
boven. De tentoonstelling

Ondergronds in de stad (22
nov. 2019 - 22 sept.
2020) toont archeologische
vondsten, verborgen ecosystemen
en ondergrondse bouwwerken.

>> Lees meer

Tijdens de ontbijtbijeenkomst kregen de gasten een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten en nieuwe
initiatieven. Over drie onderwerpen werd in kleine groepen verder gesproken. (Foto's: COB)

>> Bekijk de aftermovie

Op de website
Poster 25 jaar ondergronds
bouwen

Vanwege het feestjaar is er geen COB-congres, maar een participantenparty: een
netwerkavond vol verrassingen. Er is eten, drinken, natuurlijk muziek en genoeg te
doen. 's Middags zijn er bovendien al platformbijeenkomsten, zodat het al met al toch

In de 25 jaar die het COB bestaat,

bijna een congres is.

zijn er talloze mooie ondergrondse

>> Aanmelden participantenparty

projecten gerealiseerd. Daar is
geen compleet of representatief
overzicht van te maken; daar is

Nieuwe Onderbouwing en Verdieping

het vakgebied te veelzijdig voor.

Ter ere van het 25-jarig jubileum van het COB, staat de eerste Onderbouwing

Maar we hebben wel 25 mooie

van 2020 grotendeels in het teken van terugblikken. Daarnaast zijn er mooie

voorbeelden bij elkaar gezocht.

actuele verhalen en toekomstvisies te lezen.

>> Bekijk online

Nieuwe participant
Een warm welkom aan OFN! Het
bedrijf ontwikkelt nieuwe
producten en diensten voor
openbare ruimten. OFN levert
bijvoorbeeld het
tunnelveiligheidsportfolio van de
Blankenburgverbinding.

Ook interessant

In deze editie leest u onder meer:

•

Het succes van het COB kent vele vaders

•
•
•
•
•
•

Overvolle ondergrond schreeuwt om slimme oplossingen
Tunnelbouw: het bijzondere is gewoon geworden
Op weg naar datagedreven assetmanagement
De man die ons anders naar de ondergrond liet kijken
Structureel leren binnen en tussen projecten
Koningstunnel gerenoveerd binnen tijd en budget

>> Naar de Verdieping

Wist u dat het COB ook een
internationale digitale nieuwsbrief
verstuurd? Hierin leest u het
laatste nieuws over Beyond a
tunnel vision. De tweede editie

van de nieuwsbrief is zojuist
verstuurd.

In het nieuws
Tunnel moet Helsinki en
Tallinn samensmelten

Flexival op 17 april 2020 in teken van kabels en
leidingen
Nu het kennisprogramma voor ondergrondse kabels en
leidingen steeds meer vorm begint te krijgen, is het tijd om de
plannen breder te delen. Dat gebeurt op het Flexival, vrijdag
17 april 2020. Deze dag staan ondergrondse kabels, leidingen
en ordening centraal. Het GPKL is mede-organisator.
Waar vorig jaar nog de kennisanalyse van Common ground voor
ondergrondse infra werd gepresenteerd, staat nu het vervolg op het
programma. Op het Flexival 2020 kunt u meedenken over de precieze

Het bedrijf FinEst Bay wil een

aanpak en invulling van de beoogde kennisarena. Daarnaast is er

‘Sillicon Valley van het Noorden’

aandacht voor de innovaties van Vol onder maaiveld en zijn er

creëren door een tunnel van

inhoudelijke subsessies over nieuwe kennis, onderzoeksresultaten en

honderd kilometer tussen Helsinki

praktische oplossingen.

en Tallinn te realiseren. Forenzen

>> Meer informatie en aanmelden

reizen hiermee binnen een halfuur
per trein van de ene hoofdstad
naar de andere.

Wordt u sponsor of standhouder?

>> Lees meer

Eerste tunnelbuis
RijnlandRoute geboord
Tunnelboormachine Gaia is na zes
maanden boren aangekomen in de
ontvangstschacht. Het graafwiel en
de voorste delen van de machine
worden nu gedemonteerd en over
de weg terug vervoerd naar de
startschacht. Dan start het boren
van de tweede tunnelbuis.

Het tweede Europese congres over tunnelrenovaties vindt dit jaar plaats in
Nederland. U kunt de meer dan driehonderd deelnemers op de centrale
beursvloer of in het plenaire programma laten kennismaken met uw product
of dienst.
Het congres Beyond a tunnel vision wordt door het COB en Europese partners
georganiseerd op vrijdag 27 november 2020 in de Fokker Terminal, Den Haag. In

>> Lees meer

de steering committee en programme committee zijn zeven landen vertegenwoordigd;
ook het CEDR is nauw betrokken. Voor standhouders op het congres zijn drie exhibitor

'Fietstunnel onder het IJ veel
slimmer'
Architect Syb van Breda ontwierp
met ABT een fietstunnel met twee
‘trommels’ op beide oevers die de
helft kost van de brug die de
gemeente wil. De kosten voor de
IJ-Klopper, zoals het concept heet,
worden vooral gedrukt door het
duurste stuk, de tunnelbuis, te
beperken tot 230 meter.

packages beschikbaar waarmee u een ruimte van 3x3 meter op de beursvloer mag
invullen. Als conference sponsor krijgt u nog meer aandacht.
>> Meer informatie

Ook bij het COB...
Innovaties voor Vol onder maaiveld gepresenteerd
De innovaties die zijn voortgekomen uit de co-creatiesessies eind 2019 zijn op vrijdag
31 januari 2020 in het Bouwhuis in Zoetermeer voorgelegd aan de
koplopergemeenten. De innovatieteams hadden hard gewerkt! De middag bruiste van
de energie. Door de enthousiaste inbreng van de koplopergemeenten kunnen de teams

>> Lees meer

hun idee verder uitwerken voor het Flexival op 17 april 2020.

Ventilatietorens als
kunstwerken
Op de Spaarndammertunnel staan
geen saaie technische installaties,
maar vier kunstzinnige sculpturen.
De ventilatieschachten zijn
voorzien van gepolijst rvs in een
patroon dat is afgeleid van
microscopische opnamen van
bladerstructuren.

>> Lees meer

(Foto's: COB)
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