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Op de agenda
Op de agenda
Kansen vervangingsopgave
CROW Levende stad en het COB
organiseren op 7 juli 2020 een
online sessie over het verbinden
van boven- en ondergronds
beheer. Hoe kunnen partijen die
met deze onderwerpen bezig zijn,
beter en integraler samenwerken?

>> KOM NAAR HET COB!
>> LAATSTE KANS: DIGITALISERING TUNNELSECTOR 2030
>> OOK BIJ HET COB ...

Terugkijken: COB-tv en
platformbijeenkomsten
Op het YouTube-kanaal van het COB is de complete uitzending van COBtv van 12 juni 2020 te bekijken. Bijna 400 mensen waren er live bij. De
online platformbijeenkomsten hadden minder deelnemers, maar kregen
wel de nodige complimenten. Ook deze sessies kunt u binnenkort
terugkijken.
Aanleiding voor COB-tv was het 25-jarig jubileum van het COB. In de uitzending
werd een overzicht gegeven van de activiteiten en aandachtsgebieden, en
kwamen alle platforms langszij.

Er is aandacht voor de

kennisarena en projectleider
Laurens van Raaij geeft een
workshop over Fabels en feiten.
Deelname is gratis voor COBparticipanten.

>> Lees meer

Op de kennisbank
Raakvlakken civiel-TTI
Tijdens de bouw of renovatie van
een tunnel is het van belang dat de
civiele techniek en installaties op

De COB-platforms hadden aansluitend een eigen digitale bijeenkomst. Het aantal

elkaar worden afgestemd. Een

deelnemers liep flink uiteen, van ca. 10 tot 60 personen. De reacties waren

checklist van de werkgroep

positief! De vragenlijst die naderhand is voorgelegd aan iedereen die zich had

Risico's in kaart geeft een

aangemeld, leverde veel complimenten op. Des te jammerder dat de toegang tot

overzicht van belangrijke

de platformbijeenkomsten niet duidelijk genoeg was aangegeven, zo bleek ook uit

raakvlakken.

de enquête. Een goede leer voor de volgende keer - al hoopt het COB u liever
snel in levenden lijve te zien!

Drie oproepen voor kabels en leidingen
Het wordt een actieve zomer voor drie projecten op het gebied van
kabels en leidingen. U kunt daar een belangrijke rol in spelen:
>> Naar publicatie

•

Voor het project Hulp bij richtlijnen zoekt het COB aannemers,
netbeheerders, ingenieurs en waterschappen die willen laten zien waar zij
tegenaan lopen bij richtlijnen en verordeningen voor kabels en leidingen.

Ook interessant

Het projectteam heeft een spoorkaart en een uniform projectproces voor
Vacature GPKL

ogen, waardoor afstemming en samenwerking voor alle betrokkenen in

Het Gemeentelijk platform kabels

de keten efficiënter zal verlopen. De eerste stap is het ophalen van

en leidingen (GPKL) zoekt een

bevindingen, blinde vlekken en struikelblokken.

beleidsadviseur openbare ruimte
met de ondiepe ondergrond als

•

Het project Samen zonder schade is erop gericht de cultuur en werkwijze

aandachtsveld. Belangrijke taken

van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig graafproces te veranderen in een

zijn het voeren van een pro-actieve

samenwerkingsverband van ‘willen’. Het COB zoekt hiervoor een

strategie ter versterking van de

gedragsdeskundige die samen met een groep ervaringsdeskundigen een

positie van de vereniging en het

serious game ontwikkelt en begeleidt, met als doel het gedrag en de

intensiveren van de samenwerking

mechanismen in de keten te observeren en analyseren.

met andere organisaties.

>> Lees meer

•

In het project Fabels en feiten wordt toegewerkt naar een groeiboek met
waar- en onwaarheden in de wet- en regelgeving voor kabels en
leidingen. Hiervoor zoekt het COB acht teamleden/interviewers die in de

Managing public space

eerste fase van het project binnen hun netwerk tien interviews afnemen

Karin de Haas, directeur van het

om de ervaren ‘fabels en feiten’ in hun branche te inventariseren.

COB, heeft zitting genomen in de
raad van toezicht van de leerstoel

>> Lees meer

Managing public space. Het
programma van Wageningen

Zomersessies Circulaire tunnels

University is gericht op het
wetenschappelijk opleiden van

Ontdek samen met leden van het platform Duurzaamheid wat een

een nieuwe generatie beheerders

circulaire tunnel is. In drie digitale sessies, op 16 juli, 20 augustus en 17

van de openbare ruimte.

september, wordt u meegenomen in circulair ontwerpen, circulair

>> Lees meer

aanbesteden en circulaire initiatieven. Er wordt geen voorkennis
verwacht, wel interactie!

Kabels en leidingen op Radio 1
Voor Radio 1 maakten vier
studenten journalistiek van
hogeschool Windesheim in Zwolle
een reportage over graafschade.
Ze keken vooral vanuit het
perspectief van netbeheerders.

>> Lees meer

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie zijn. Rijkswaterstaat wil al
in 2030 circulair werken. Wat betekent dat voor tunnels? Wat is dat eigenlijk, een
circulaire tunnel? Dat wil het platform Duurzaamheid samen met u ontdekken
tijdens drie zomersessies. In de loop van de sessies bouwt u gezamenlijk kennis
op over de mogelijkheden voor circulaire tunnels. Alle sessies vinden plaats op
een donderdag om 10.30 uur. Een leuke en leerzame invulling van een hopelijk
zomerse ochtend.
>> Lees meer en aanmelden

Nieuwe participant
Het COB-netwerk is weer een

Kom naar het COB!

participant rijker! Bureau de

Nu de ergste lockdownsituatie voorbij is, hopen we u snel weer in Delft

Bont ondersteunt bedrijven met

te ontmoeten. Het COB-kantoor is omgebouwd en er zijn extra zalen

o.a. project- en

ingericht om met genoeg ruimte te kunnen samenwerken. Bekijk de

procesmanagement en strategisch

video en kom deze kant op!

management. Lex Halsema van
BdB is al actief in het COBproject Catalogus

bundelingsprojecten. Hartelijk
welkom!

In het nieuws
Ondergrondse tunnels uit WO
I ontdekt
Tijdens werken aan de riolering in
het centrum van het Belgische
Wijtschate is de aannemer op een
bunker uit de Eerste Wereldoorlog
gebotst. Na nader onderzoek
werden daarnaast restanten van
een ondergronds, houten
tunnelstelsel gevonden.

>> Lees meer

Laatste kans: digitalisering tunnelsector
Voor de ontwikkellijn van het tunnelprogramma die zich richt op
digitalisering worden deze zomer nieuwe werkgroepen geformeerd. Wilt
u er vanaf de start bij zijn en meedenken over de invulling? Geef u dan
uiterlijk 10 juli 2020 op!
Al ruim veertig mensen hebben zich gemeld voor de doorprogrammering van de
ontwikkellijn Digitale tunneltweeling van het tunnelprogramma. Deze zomer

Expeditie Ondergronds

worden werkgroepen geformeerd rondom de negen thema's uit het conceptplan.

Vanaf eind augustus is het tv-

Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Het doel is om de thema's nog dit jaar

programma Expeditie Ondergronds

uit te werken tot volwaardige projectplannen. Hiervoor zoekt het COB gedreven,

te zien: vijf jongens en vijf meisjes

praktische experts die hun kennis willen inbrengen en daarmee voorop willen

tussen 13 en 16 jaar gaan op 40

lopen in kennisontwikkeling.

meter diepte de strijd met elkaar

>> Meer informatie en aanmelding

aan. Dit gebeurt in Zuid-Limburg,
in een van de grootste
ondergrondse grottenstelsels van

Ook bij het COB ...

Europa. De kandidaten worden 72

Voortgangsrapportage

uur lang op de proef gesteld.

Voor het tunnelprogramma verscheen al elk halfjaar een voortgangsrapportage.

>> Lees meer

Vanaf dit jaar gaat dat ook voor alle andere COB-projecten gebeuren. Momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan dit - vrij omvangrijke - overzicht. Participanten
en financiers krijgen de pdf binnenkort toegestuurd. Daarna zal deze ook online
te vinden zijn.
Structural health analyse (SHA)
De Drechttunnel heeft de primeur: samen met experts uit het COB-netwerk
onderwerpt de beheerder de tunnel aan een structural health analyse (SHA). Doel
is om meer inzicht te krijgen in de civieltechnische staat. Wat een SHA precies
inhoudt en hoe deze wordt uitgevoerd, staat beschreven in een werkwijzer.
Daarnaast is er een schematisch stappenplan gemaakt.
>> Lees meer

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!
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