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Op de agenda  
Ook op de website 

 
Projectvoorstellen 
kennisarena 

Met een aantal belangrijke 

stakeholders in de kabels-en-

leidingenbranche werkt het COB 

samen aan kennisontwikkeling 

binnen de kennisarena. Op de 

website leest u welke projecten er 

klaarstaan of al lopen. 

>> Lees meer 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In deze nieuwsbrief: 

   >> RUIM 400 KIJKERS VOOR FLEXIVAL-TV 

   >> VRIJDAG 12 JUNI 2020: PLATFORMMIDDAG MET COB-TV 

   >> VACATURES: DUURZAAMHEID EN DEGRADATIE 

   >> SCHREUDERSSTUDIEPRIJS NAAR VOLGEND JAAR 

   >> DIGITALISERING IN DE TUNNELSECTOR: OP NAAR 2030 

   >> OOK BIJ HET COB ... 

   >> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID 

Ruim 400 kijkers voor Flexival-tv 

Het was een gekke gewaarwording. 

In plaats van een grote zaal vol 

mensen, een kleine ruimte met twee 

camera's. Maar alle reacties tijdens 

en na Flexival-tv lieten zien dat de 

uitzending een groot publiek heeft 

bereikt én zeer gewaardeerd werd. 

 

Het Flexival 2020 draaide om 

ondergrondse kabels en leidingen. In de online uitzending werd met gasten gesproken 

over het gezamenlijke kennisprogramma dat in de steigers staat. Er waren vooraf 

interviews opgenomen en filmpjes gemaakt, en kijkers konden via de chatbox en 

WhatsApp vragen stellen. In totaal is de uitzending door 406 mensen bekeken. Telkens 

waren er zo'n 210 mensen tegelijk aanwezig. 

>> Meer informatie 

 

Om terug te kijken en te luisteren: 

• De complete uitzending 

• Animatie over de kennisarena 

• Gezamenlijke boodschap 'Integrale ketensamenwerking in de ondergrond' 

• Pitches van de innovaties voor Vol onder maaiveld 

• Podcast met Alfons van Marrewijk, hoogleraar VU Amsterdam  

• Podcast met Han Slootweg, voorzitter Platform Netbeheerders 

https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020?e=%5bUNIQID%5d
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
https://twitter.com/cobtweet
https://www.cob.nl/kennisarena/projectvoorstellen
https://www.cob.nl/kennisarena/projectvoorstellen
https://www.cob.nl/kennisarena
https://www.cob.nl/kennisarena/projectvoorstellen
https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020#flexival
https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020#12juni2020
https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020#vacatures
https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020#schreuders
https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020#digitaal
https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020#cobupdate
https://mailchi.mp/b05d765e06f8/nieuwsbrief-april2020#kpt
https://www.cob.nl/flexival2020
https://www.cob.nl/kennisarena
https://www.cob.nl/flexival2020
https://www.youtube.com/watch?v=AjjVcwA-yek
https://www.youtube.com/watch?v=lqHbPdlGbO0
https://www.youtube.com/watch?v=fOwvx8tDLgg
https://www.youtube.com/watch?v=fLqKY5G0qrA
https://anchor.fm/hetcob/episodes/Alfons-van-Marrewijk-ecitfd
https://anchor.fm/hetcob/episodes/Han-Slootweg-eciu5j


 
Op de kennisbank 

 
Checklist voor duurzame(re) 
tunnelprojecten 

 

De COB-werkgroep 

Duurzaamheid in kaart heeft 

een checklist ontwikkeld om 

tunnelprojecten (verder) te 

verduurzamen. Met de vragenlijst 

kunnen opdrachtgevers en -

nemers in kaart brengen hoe 

duurzaam het tunnelproject is en 

waar nog kansen liggen. De 

checklist is gratis te downloaden 

vanaf de kennisbank. 

>> Naar de checklist 

 

  
Terugkijken 

Op dinsdag 31 maart 2020 bestond 

het COB precies 25 jaar. Dat zou 

gevierd worden rond een 

kampvuur, maar dat ging niet 

door. Daar werd iets op bedacht. 

Voor alle COB'ers schreef de 

COBand een speciaal lied: 

Verzilverd door de jaren. 

 

 

>> Bekijk video op YouTube 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrijdag 12 juni 2020:  

platformmiddag met COB-tv 

Het belooft een drukke digitale middag te worden op vrijdag 12 juni 2020. 

Niet alleen komen alle platforms van het COB bij elkaar, er is ook een live 

online uitzending waarin alle vakgebieden langszij gaan komen. Aanmelden 

kan nu! 

 

 

 

Oorspronkelijk was het idee om op 12 juni 2020 ter ere van ons 25-jarig bestaan een 

feest te geven, voorafgegaan door een middag vol platformbijeenkomsten. Dat idee is 

omgedraaid en gedigitaliseerd: om 13.15 uur start een plenaire, online live-uitzending 

vergelijkbaar met Flexival-tv (zie hierboven). COB-tv sluit af met een bijzonder 

hoogtepunt: de onthulling van het kunstwerk de Participantenparade. Daarna volgen 

vijf parallelle online bijeenkomsten. 

>> Meer informatie en aanmelden 

Vacatures: duurzaamheid en degradatie 

Voor twee belangrijke posities in het tunnelprogramma is het COB op zoek 

naar nieuwe collega's. Per 1 september 2020 is er plek voor een coördinator 

Duurzaamheid en per direct is er in de commissie Degradatie vraag naar een 

secretaris.   

 

De coördinator Duurzaamheid organiseert bijeenkomsten en begeleidt en initieert 

projecten binnen de ontwikkellijn Tunnel waardevol in zijn omgeving. Succesvolle 

coördinatoren zijn gedreven en breed georiënteerde professionals die vraagstukken 

kunnen concretiseren tot een (onderzoeks)project, waarbij de oplossingen samen met 

het netwerk worden gevonden. 

>> Lees meer 

 

De commissie Degradatie neemt onder meer de begeleiding, interpretatie en 

veralgemenisering van praktijkonderzoek op zich. De secretaris heeft daarbij als taak 

bijeenkomsten te plannen, voor te bereiden en bij te wonen. Ook zorgt hij of zij voor 

verslaglegging en de eind/tussenrapportages in samenspraak met de voorzitter. 

>> Lees meer 

 

https://www.cob.nl/duurzaamheidinkaart
https://www.cob.nl/duurzaamheidinkaart
https://www.cob.nl/duurzaamheidinkaart
https://www.cob.nl/document/duurzaamheid-in-kaart/
https://www.youtube.com/watch?v=nFoQYTkNRgE
https://www.youtube.com/watch?v=nFoQYTkNRgE
https://www.cob.nl/platforms
https://www.cob.nl/12juni2020
https://www.cob.nl/12juni2020
https://www.cob.nl/tunnelprogramma/waarde
https://www.cob.nl/nieuws/gezocht-coordinator-duurzaamheid
https://www.cob.nl/degradatie
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/nieuws/gezocht-secretaris-commissie-degradatie/


 

Nieuwe participant 

Het COB is blij de tweede grote 

Belgische opdrachtgever te kunnen 

aankondigen als participant en 

heet Lantis van harte welkom! De 

vroegere Beheersmaatschappij 

Antwerpen Mobiel nv werkt met de 

Oosterweelverbinding aan de 

mobiliteit van Antwerpen. 

 

  
Ook interessant 

 
Bouwsector bezien door de 
bril van een antropoloog 

Voor Flexival-tv werd Alfons van 

Marrewijk geïnterviewd. Deze 

hoogleraar antropologie komt ook 

aan het woord in een artikel van 

Cobouw. "De bouwsector zit vol 

rituelen waarvan men zich vaak 

amper bewust is. Door aandacht te 

schenken aan het hoe en waarom 

van die rituelen, schep je ruimte 

voor verandering." 

>> Lees meer 

  

 
Opblaastunnel in Tilburg 

Of hij deze zomer te zien is, is nog 

de vraag, maar het 

kunstwerk Sound of Light dat 

gepland staat voor festival 

Kaapstad in Tilburg is een waar 

spektakel. De 

'synesthetische sculptuur' is gevuld 

met kleur, gloed, verzadiging, 

geluid en licht. Kleuren om te 

horen, geluiden om te voelen... 

>> Lees meer 

  

 
Lezen over verborgen 
ondergrondse wereld 

De Amerikaanse schrijver Will Hunt 

heeft ruim tien jaar lang de wereld 

bereisd en zich al lezend en 

studerend verdiept in de 'dromers, 

visionairs en excentriekelingen’ die 

zich bezighielden met de 

ondergrondse wereld. Zijn boek is 

hierdoor een mengsel van feiten, 

verhalen en mythologieën. 

>> Lees meer    

Schreudersstudieprijs naar volgend jaar 

Goed nieuws voor alle 

afstudeerders op het gebied van 

ondergronds bouwen: je kunt je 

voorlopig nog steeds aanmelden 

voor de Schreudersstudieprijs. 

Het bestuur van Stichting A.M. 

Schreuders heeft namelijk 

besloten de prijsuitreiking te 

verschuiven naar 2021. 

>> Bekijk de vlog van Cees Brandsen op LinkedIn 

>> Bekijk inzendingen tot nu toe 

>> Meer informatie en aanmelden 

Digitalisering in de tunnelsector: op naar 2030 

Gebaseerd op gesprekken en bevindingen in het afgelopen jaar, is er een 

overzicht gemaakt van de betekenis van digitalisering in de tunnelsector. 

Bent u het eens met de gestelde doelen? En hoe komt de sector bij die 'stip op 

de horizon'? Praat mee tijdens twee webinars op 15 en 20 mei 2020. 

 

In de ontwikkellijn Digitale tunneltweeling van het tunnelprogramma is de laatste twee 

jaar vooral gewerkt aan verheldering van begrippen. Nu is het tijd om te 

programmeren tot 2030. Coördinator Jenny Daverveld leidt daartoe twee interactieve 

online sessies. De sessie op vrijdag 15 mei 2020 om 10:30 uur richt zich op de 

perspectieven en de doelen. Op woensdag 20 mei 2020 om 10.30 uur volgt een sessie 

over de stappen om te nemen. Jenny hoort graag uw commentaren, tips en vragen. 

>> Meer informatie en aanmelding 

Ook bij het COB ... 

Van object- naar systeemveiligheid 

Het project Van object- naar systeemveiligheid gaat starten met de eerste workshops. 

De primeur is voor regio Haaglanden op 28 mei 2020. Stakeholders krijgen dan een 

introductie op het onderwerp, zodat in een tweede sessie in juni een concreet gebied 

geanalyseerd kan worden. 

>> Lees meer 

https://lantis.be/
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/partner/2020/04/de-bouwsector-bezien-door-de-bril-van-een-antropoloog-101283630
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/partner/2020/04/de-bouwsector-bezien-door-de-bril-van-een-antropoloog-101283630
https://anchor.fm/hetcob/episodes/Alfons-van-Marrewijk-ecitfd
https://anchor.fm/hetcob/episodes/Alfons-van-Marrewijk-ecitfd
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/partner/2020/04/de-bouwsector-bezien-door-de-bril-van-een-antropoloog-101283630
https://kaapstadtilburg.nl/programma/sound-of-light/
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https://kaapstadtilburg.nl/
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https://kaapstadtilburg.nl/programma/sound-of-light/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/23/hoe-ruikt-klinkt-en-voelt-het-onder-de-grond-deze-schrijver-liet-zich-opsluiten-in-een-grot-a3997679
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/23/hoe-ruikt-klinkt-en-voelt-het-onder-de-grond-deze-schrijver-liet-zich-opsluiten-in-een-grot-a3997679
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/23/hoe-ruikt-klinkt-en-voelt-het-onder-de-grond-deze-schrijver-liet-zich-opsluiten-in-een-grot-a3997679
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6661194184990437377
https://www.cob.nl/schreudersstudieprijs/inzendingen
https://www.cob.nl/schreudersstudieprijs
https://www.cob.nl/digitaal
https://www.cob.nl/digitaal
https://www.cob.nl/systeemveiligheid
https://www.cob.nl/systeemveiligheid


Nieuws van het Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

Het KPT heeft in april twee goedbezochte digitale 

themabijeenkomsten georganiseerd over duurzaamheid en tunnelveiligheid. Voor de 

maand mei en juni staan er weer twee sessies gepland, dit keer over lightrail- en 

spoortunnels. De precieze data worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 

>> Website KPT 
   

  

  

Volg ons op Twitter @COBTWEET 

Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agenda-items? 

Stuur ze dan naar info@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 

  

  
  

 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/
https://twitter.com/#!/cobtweet
https://cob.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=f4edd479eb&e=%5bUNIQID%5d&c=1118ef4ffb

