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Van studio naar arena en van badhuis naar videowall. Het Flexival op 22 april
2021 was, zoals het hoort, een bonte verzameling van kennis en lol. De
plenaire uitzending en de meeste subsessies zijn online terug te kijken. Ook

Op de agenda

staan veel presentaties al online.

In een gratis online seminar
op 1 juni 2021 staat CROW
stil bij de mogelijke opzet
van een platform Inspectie
civiele kunstwerken. Het
voornemen is om met alle
betrokken partijen (overheid,
bedrijfsleven,
kennisinstellingen) een
lerend netwerk te
organiseren waarin zij kennis
en ervaring delen.

>> Lees meer

Nieuwe participanten
Een mooie aanwinst voor het

De plenaire uitzending van het Flexival draaide om de Kennisarena kabels en leidingen.

COB-netwerk: gemeente

Robbert Ephraïm en Jarko van Bloois werden voorgesteld als thema-eigenaren en

Breda is participant

programmamanager Edith Boonsma presenteerde de ondertekening van de

geworden. De gemeentelijke

Kennisarena door Mijn Aansluiting en het COB, die ieder 125.000 euro bijdragen, naast

expertise én vraagstukken

hun expertise. Twintig enthousiaste deelnemers deden vanaf de live tribune mee aan

zijn onder meer waardevol

de quiz onder leiding van platformcoördinator Rudi Zoet. 's Middags waren er zestien

voor de Kennisarena.

subsessies waarin de projecten uit de Kennisarena werden toegelicht en aandacht was

Ook Building

voor interessante en actuele ontwikkelingen daarbuiten.

Changes heeft zich

>> Lees meer

aangesloten. Deze
organisatie is specialist in

Hulp bij richtlijnen - de inventarisatie

transitieprocessen in de
bouwsector. Hartelijk welkom

Het COB-netwerk wil een bijdrage leveren aan betere

allebei!

stroomlijning van beleid en processen voor
ondergronds kabels en leidingen. Hiertoe is als eerste
stap een inventarisatie uitgevoerd bij gemeenten. Er

In het nieuws
Als je niet bang bent voor
tunnels

is inzichtelijk gemaakt welke verordeningen en
richtlijnen er zijn en hoe deze in de praktijk worden
toegepast.

Misschien beter niet kijken,
de film The Tunnel. In deze

De publicatie is nog niet het eindrapport van het

rampenfilm gaat alles mis na

project Hulp bij richtlijnen, maar het bevat desalniettemin

een pechgeval van een

veel waardevolle informatie. Zo wordt allereerst uiteengezet

vrachtwagen, ook de

hoe de (de)centrale wet- en regelgeving rondom kabels en

kerstdagen staan op het

leidingen in Nederland in elkaar zit. Vervolgens is dit beleid bij alle gemeenten

spel. Als u toch de smaak te

onderzocht, waaruit blijkt dat de gevoelde onduidelijkheid vooral wordt veroorzaakt

pakken hebt: aansluitend op

door de vindbaarheid, de uiteenlopende interpretaties in de praktijk en de mate van

het COB-congres van 2019

afstemming tussen gemeenten en netbeheerders.

werd op het festival Metro

>> Lees meer

Movies de film Cutterhead
vertoond, over een zeer
uitdagende situatie in een

Praatplaat met 50 pitches online

Deense tunnelboormachine.

Bij het COB gebeurt véél. Om het overzicht te behouden, is er de praatplaat

>> Lees meer

die écht praat. Ter ere van het Flexival zijn er pitches toegevoegd over de
activiteiten op het gebied van kabels, leidingen en ordening. Er zijn nu in
totaal 50 video's op het overzicht te vinden! U vindt bij elk item ook een link

Rotterdamse
gemeenteraad wil tunnel

naar meer informatie.

Al in 2019 is besloten dat er
in Rotterdam een nieuwe
oeververbinding moet
komen. Maar waar, hoe en
voor welk vervoersmiddel?
Tijdens een vergadering op
21 april 2021 bleek dat de
raadsleden meer voordelen
zien in een tunnel dan in een
brug. Het COB-netwerk heeft
meegewerkt aan het
onderbouwen van de
tunnelvarianten in een co-

creatiesessie met het
MIRT-team . Dit rapport zal
in een latere fase

>> Naar de interactieve overzichtplaat

openbaar komen. De
commissievergadering

Gezocht: studenten voor kennisbankproject

is online terug te kijken.

Het COB gaat de kennisbank vernieuwen. Hiervoor zoeken we studenten die

>> Lees meer

per 24 mei 2021 aan de slag willen met het nalopen van alle 2086 (!) items en
het toevoegen van nieuwe documenten.

Studenten werken aan
tunnelautomatisering

De inhoud van de COB-kennisbank is aan verbreding toe. Onder meer door de komst
van het platform Geotechniek en de Basisregistratie ondergrond (BRO) is er vraag naar

Derdejaarsstudenten

'nieuwe' onderwerpen, zoals bodemonderzoek en grondwatermonitoring. Dat betekent

Elektrotechniek en

niet alleen het toevoegen van extra kennisdocumenten, maar ook een herziening van

Technische informatica van

de gehele structuur van de kennisbank, wat weer betekent dat alle huidige items

Avans Hogeschool gingen 12

daarop aangepast moeten worden. Dit wordt bewust handmatig gedaan, om ook gelijk

en 13 april 2021 de Tunnel

de kwaliteit te verbeteren.

Challenge aan. Dit
evenement laat studenten

Wat we zoeken: nauwgezette en volhardende studenten die zeer bekwaam zijn in

kennismaken met

begrijpend lezen en minstens 24 uur per week beschikbaar zijn. De klus moet binnen

automatisering in tunnels. De

10 weken geklaard zijn, dus hoe meer uren je kunt werken, hoe beter.

eerste dag werkten de vijftig

>> Lees meer

deelnemers aan een plan van
aanpak, aan het eind van de
tweede dag presenteerden ze
hun resultaten in een
prototype.

>> Lees meer

Ook interessant

Ontwerpende aannemers aan het woord
De werkgroep Visie ontwerpende aannemers wil concrete aanbevelingen
vanuit aannemers formuleren om ondergrondse bouwprojecten nog mooier,
beter, goedkoper of slimmer te maken. Zij gaan hiervoor input ophalen bij
hun collega's. Wilt u ook meedoen? Vul dan de online vragenlijst in.
De nadruk van het project Visie ontwerpende aannemers ligt vooralsnog op het leren
van praktijkvoorbeelden uit het verleden en om daarmee aanbevelingen voor de
toekomst te doen. Uiteraard vanuit het perspectief van bouwers met

Vacature PAO-TM
Met het oog op de toekomst
wil PAOTM haar team
versterken met een

programmamanager
technische opleidingen
(24-40 uur). In deze
functie bent u

verantwoordelijkheid voor het ontwerp én de realisatie. Om daar concreet richting aan
te geven, is er een vragenlijst samengesteld die kan dienen als handvat voor
inbreng: https://forms.gle/rYz4u3W8yNEsE7YZ8. Tijdens de volgende werkgroepsessie
op 17 juni 2021 maakt het team een (voor)selectie van aanbevelingen die de kern van
het visiedocument zal vormen.
>> Lees meer

Ook bij het COB

verantwoordelijk voor de

Kick-off Digitaal 2030

uitbreiding van het

Op 16 april 2021 vond de startbijeenkomst plaats van de werkgroepen binnen de

cursusprogramma op

digitale lijn van het tunnelprogramma. De plenaire sessie, met onder meer een

technische vakgebieden. U

toelichting op de gehele ontwikkellijn en de indeling in werkpakketten, is terug te zien

onderhoudt de nauwe

op YouTube.

banden met bestaande

>> Naar de video

cursusleiders en ontwikkelt
nieuwe cursussen via uw

Student gaat helpen bij SHA's

eigen netwerk bij

Frode van der Drift, student aan de TU Delft, is toegevoegd aan het team voor

kennisinstellingen,

de structural health analyse (SHA) van de Willemsspoortunnel. Hij gaat de gegevens

bedrijfsleven en overheid.

die inmiddels over de tunnel zijn verzameld analyseren. Dat omvat onder meer het

>> Lees meer

ordenen van de meetgegevens en het zoeken naar mogelijke verbanden tussen deze
gegevens en openbaar toegankelijke data zoals weersinformatie.

Marktconsultatie PTZ
Rijkswaterstaat organiseerde
op 7 april 2021 een digitale
bijeenkomst om
marktpartijen te informeren
over het project
Tunnelrenovaties ZuidHolland (PTZ). Er waren 115
deelnemers, die 64
marktpartijen
vertegenwoordigden. Via de
chat en aan de hand van
peilingen werd de markt
gevraagd naar de

Frode van der Drift en COB-coördinator Brenda Berkhout tekenen voor de

uitdagingen die zij zien en

samenwerking. (Foto: COB)

wat de meest wenselijk
aanpak zou zijn om de

TKI-aanvraag voor het tunnelprogramma

renovaties uit te voeren.

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk heeft tot doel kennis en innovatie te

>> Lees meer

bevorderen en deze toe te passen in de praktijk; precies wat programma's van
een topconsortium voor kennis en innovatie (TKI) beogen. Daarom werkt het COB

Studie integraal
energiesysteem 2050
Deze week is het
rapport Het

energiesysteem van de
toekomst naar de Tweede
Kamer gestuurd. In de
publicatie maken
netbedrijven gedetailleerd
inzichtelijk hoe de landelijke
energiehuishouding eruit kan
zien in 2050. De komende

samen met Delftse kennisinstituten aan een TKI-subsidieaanvraag. Participanten wordt
gevraagd om hun in-kindbijdrage in geld uit te drukken, want daar wordt de aanvraag
op gebaseerd. Inmiddels hebben al 53 participanten (bijna alle actieve deelnemers aan
het tunnelprogramma) hier gehoor aan gegeven, wat een substantieel bedrag voor
aio's en toegepast wetenschappelijk onderzoek kan opleveren. Dank aan alle
ondertekenaars! Meer hierover in de volgende nieuwsbrief.
Internationale webinar tunnelveiligheid
De webinar van ITA COSUF activity group 4 op 29 april 2021 was drukbezocht: zo'n
200 internationale deelnemers luisterden naar de presentaties over tunnelveiligheid en
zelfredzaamheid in de toekomst, een nieuwe oeververbinding in Hamburg en het 'living
document' Cyber security tunnels van het COB.

dertig jaar moet er circa
60.000 tot 80.000 kilometer
kabel worden gelegd. Een
eerste inschatting van de
netbeheerders leert dat één
op de drie straten hiervoor
moet worden opengebroken.

>> Lees meer

Op de kennisbank
Digital tunnel twin
Voor zijn afstuderen aan de
TU Delft heeft Kasper Tijs de
mogelijkheden verkend van
het gebruik van digitale
tweelingen voor het

Webinar op 29 april 2021. Foto's: COB

onderhoud en de exploitatie

Platform Geotechniek

van tunnels. Hij heeft

Voor het platform Geotechniek is de volgende bijeenkomst gepland op donderdag 10

hiervoor gekeken naar de

juni 2021. Geotechniek is een vakgebied met grote onzekerheden, dit biedt kansen en

eindgebruikers van de

zorgt voor risico’s. De platformleden gaan daar nader op in: hoe kunnen ongewenste

technologie: hun behoeften

verrassingen worden voorkomen en juist meerwaarde gecreëerd worden door op tijd

en eisen zijn in kaart

de (on)mogelijkheden van de ondergrond in projecten te verkennen?

gebracht, zodat een digital

>> Naar platformpagina

twin-ontwerp zich daarop
kan richten.

Op expeditie naar circulaire tunnels

>> Lees meer

Donderdag zijn er persoonlijke uitnodigingen verstuurd voor de startbijeenkomst van
het project Circulariteit op 20 mei 2021. Binnen het project worden twee expedities
georganiseerd: enerzijds wordt gewerkt aan 'oogstkaarten' (wat levert een renovatie
voor materialen op?), anderzijds wordt onderzocht hoe gebruikte tunneltechnische
onderdelen hergebruikt kunnen worden.
>> Naar projectpagina

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Het KPT heeft een nieuw teamlid! Met ingang van 15 april 2021 is Ynso Suurenbroek
aangetreden als expert hulpverlening en veiligheidsorganisatie. Ynso heeft ervaring
met fysieke veiligheid en brandbeveiliging- en brandbestrijdingsvraagstukken binnen
de industrie, energie, infrastructuur, bouw en milieu en in het bijzonder tunnels.
De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 2 juni 2021. Deze digitale sessie gaat
over incidentdetectiemethodieken in Europese tunnels. Onder andere technieken zoals
video-analyse, thermische beeldanalyse, radartechniek en geluidsanalyse komen aan
bod, met concrete toepassingen. Binnenkort volgt meer informatie op de website.
Inschrijven kan nu al via een mail naar info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl.

Volg ons op Twitter @COBTWEET
Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agenda-items?
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