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Op de agenda  
 
ALV en lezingen 

Traditiegetrouw 

organiseert KIVI 

TTOW aansluitend op de 

ALV een serie interessante 

lezingen. De bijeenkomst 

op 10 december 2020 is 

digitaal. Op de agenda staan 

het ontwerp van de 

Rottemerentunnel, de 

dwarskrachtcapaciteit van de 

Heinenoordtunnel en de 

Western Harbour Tunnel in 

Sydney. Deelname is gratis. 

>> Lees meer 

 

  

 
Tunneldag 28 jan. 2021 

Had u de datum al omcirkeld 

in uw agenda? Alle 

deliverables van het 

tunnelprogramma zijn 

    

  

In deze nieuwsbrief: 

   >> FOLLOW UP: KABELS EN LEIDINGEN 

   >> BEYOND-TV 2020 TREKT VEEL BEKIJKS 
   >> TWEE NIEUWE PROJECTLEIDERS 

   >> OOK BIJ HET COB 

Follow UP: kabels en leidingen 

Mede dankzij een bijdrage vanuit het Uitvoeringsprogramma Bodem en 

Ondergrond is Common ground voor ondergrondse infra een succes 

geworden. Daarom was er veel te vertellen op het afsluitende Follow UP 

Festival 25 november 2020. 

 

• Voor het festival maakten Edith Boonsma (programmacoördinator COB) en 

Robbert Ephraim (product owner Stichting Mijnaansluiting) een video over het 

traject tot nu toe, waarin ze laten zien welke projecten zijn gestart en hoe 

de kennisarena er nu voor staat. 

  

• Voor het project Samen zonder schade ging projectleider Jarko van Bloois in 

gesprek met Timo Jansen, gedragspsycholoog bij D&G. Timo is ingeschakeld 

om de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig 

graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband van ‘willen’. In het 

gesprek, te beluisteren als podcast en te bekijken op YouTube, bespreken 

Jarko en Timo de eerste inzichten. 
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eind 2020 klaar en worden 

samen met het nieuwe 

programma gepresenteerd 

tijdens de Tunneldag op 28 

januari 2021. De precieze 

vorm wordt later bepaald, 

maar aanmelden kan alvast. 

>> Aanmelden 

 

  
Nieuwe participanten 

Het COB is blij 

met Vitens als nieuwe 

participant. Vitens is het 

grootste drinkwaterbedrijf 

van Nederland en heeft dus 

veel kennis van en ervaring 

met ondergrondse kabels en 

leidingen. 

 

  
In het nieuws 

 
Gaasperdammertunnel 
helemaal open 

Er reed al wel verkeer door 

de Gaasperdammertunnel, 

maar sinds maandag 23 

november 2020 5.00 uur is 

de nieuwe tunnel in de A9 bij 

Amsterdam helemaal open 

voor verkeer. Als laatste ging 

de tunnelbuis voor lokaal 

verkeer richting Diemen 

open. 

>> Lees meer 

 

  

 
Spectaculaire boogboring 

Voor de aanleg van het 

warmtenet Trias Westland is 

er op het terrein van Royal 

FloraHolland een knappe 

boring uitgevoerd. De 

leidingen die de grond in 

gingen, zijn voor het 

intrekken mechanisch 

voorgebogen. Vervolgens zijn 

ze aan elkaar gelast en de 

grond ingetrokken. 

>> Lees meer 

 

  

• Laurens van Raaij, projectleider van Fabels en feiten, gaf ook een video-

update. In het project wordt gewerkt aan een groeiboek, waarvoor inmiddels al 

veel interviews zijn afgenomen. Ook is er een auditteam ingesteld. Frans 

Taselaar (Hompe en Taselaar), Robert-Jan Looijmans (Agentschap Telecom) en 

Wout Broere (TU Delft) gaan toezien op de kwaliteit en inhoud van het 

groeiboek. 

Beyond-tv 2020 trekt veel bekijks 

Met welgeteld 1011 aanmeldingen ging de plenaire uitzending van Beyond a 

tunnel vision van start afgelopen vrijdag. Liefst twaalf internationale gasten 

gaven hun visie op de uitdagingen in de tunnelsector. Daarna deelden nog 

eens zo'n vijftig experts hun kennis en ervaring. 

 

De deelnemende landen brachten in totaal meer dan achtduizend tunnels aan 

tafel. (Foto: COB) 

 

Zowel de plenaire uitzending als alle parallelle subsessies zijn opgenomen. De 

opnames komen binnenkort beschikbaar via het online platform. Op dit platform 

konden alle deelnemers ook met elkaar contact leggen en de sponsoren bezoeken. 

>> Lees meer 

Twee nieuwe projectleiders 

De projecten van het COB draaien op de kracht van het netwerk. Daarom 

stellen we graag twee nieuwe projectleiders aan u voor. 

• Dafra van Engelen (APPM) gaat de denktank voor Consensus 

in kosten en baten coördineren, een plan van aanpak opstellen 

en de vervolgstappen in beeld brengen. 
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60 jaar metro 

Zaterdag 14 november 2020 

was het precies zestig jaar 

geleden dat in Rotterdam 

officieel begonnen werd aan 

de aanleg van de allereerste 

metrolijn in Nederland. Een 

stukje ondergrondse spoorlijn 

van in totaal zes kilometer, 

waarvoor uiteindelijk acht 

jaar lang bijna de hele 

binnenstad open lag. 

>> Lees meer 

 

  
  

• Veerle Steenhuisen (Fugro) is aangesteld voor Ontwerpen met 

algoritmen, een initiatief vanuit Vol onder maaiveld. Als eerste 

stap gaat Veerle de behoeften van de Koplopergemeenten in 

kaart brengen. 

Ook bij het COB 

Platform Kabels en leidingen 

Op dinsdag 8 december 2020 vindt de volgende (virtuele) bijeenkomst van 

het platform Kabels en leidingen plaats. Er is een interessant programma 

samengesteld met een virtuele proefsleuf, een tafelgesprek met een wetenschappelijke 

blik op samenwerking en een presentatie over het benutten van koppelkansen. 

>> Lees meer 

 

Platform Tunnels en veiligheid 

De leden van het platform Tunnels en veiligheid komen op 10 december 2020 digitaal 

bijeen. Op de agenda staat een bijzondere mijlpaal: de lancering van wéér een nieuwe 

versie van het groeiboek Cybersecurity. De werkgroep heeft niet alleen de inhoud 

bijgewerkt, maar ook voor aanvullingen gezorgd. Daarnaast is er aandacht voor het 

project Van object- naar systeemveiligheid. 

>> Lees meer 

 

Platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik 

Een volledig digitale bijeenkomst op 9 december 2020 voor het platform Waardevol 

ondergronds ruimtegebruik. Dit keer wordt ondergronds bouwen vanuit het perspectief 

van de ontwerpende aannemers en de vastgoedontwikkelaars bekeken. De deelnemers 

kunnen onder meer meedenken over een gezamenlijke visie vanuit ontwerpende 

aannemers. 

>> 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! 

  

  
 

  

  
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 
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