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COB-congres 2022
Het mag en kán weer, het allerbelangrijkste in een netwerkorganisatie:

Op de agenda
Lunchlezing rapport
Samen zonder schade

samenkomen! En wat hebben we daar weer zin in. Reserveer dus maar
vast in uw agenda: op maandag 20 juni 2022 is weer de hele dag een
COB-congres als vanouds! Dit jaar in het Archeon in Alphen aan den Rijn.

Op donderdag 24 maart

Geheel fysiek, met een plenair programma, een gezamenlijke lunch, Flexival,

2022 van 12 tot 13 uur praten

platformbijeenkomsten, verdiepende subsessies en natuurlijk optredens van de

gedragspsycholoog Timo

COBand. Er wordt nog hard gewerkt aan de programmering, maar zoals altijd

Jansen en projectleider Jarko

wordt het een mooie mix van inhoud en lol. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

van Bloois geïnteresseerden bij

>> LEES MEER

over de resultaten van het
opgeleverde rapport Samen
zonder schade. Tijdens deze
digitale lunchlezing kunt u ook
laten weten of u betrokken wilt
worden bij de vervolgstappen
van dit project.

>> Lees meer

Pizzaparty voor het
tunnelprogramma
Samenhang tussen de
projecten in het COBtunnelprogramma is belangrijk,
net als dat iedereen uit het
netwerk weet wie wat doet,
wanneer, waarom en voor wie.

Om die reden organiseert het
COB dit jaar drie

Uw project in de spotlights?

bijeenkomsten, speciaal voor

De Stichting A.M. Schreuders reikt dit jaar

iedereen uit het

voor de twaalde keer dé prijs voor

tunnelprogramma. Tijdens deze

ondergrondse bouwprojecten uit: de

Tunnel-pizzaparty's staat

Schreudersprijs. Dit is uw kans om uw

steeds een andere ontwikkellijn

project in de spotlights te zetten!

(Civiel, Digitalisering,
Duurzaamheid) centraal. Op de

Groot of klein, veel impact of een onopvallende

eerste bijeenkomst op dinsdag

vernieuwende aanpak; nu is het moment om uw

29 maart 2022 trappen de

bijzondere ondergrondse project in te schrijven

teams van de ontwikkellijn

voor de Schreudersprijs. Alle disciplines die

Digitalisering af. Op het menu:

bijdragen aan verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar

PIZZA!

de prijs. De winnaar ontvangt de eeuwige roem en bovendien 25.000 euro. De

>> Lees meer

genomineerden komen op het podium tijdens het COB-congres op 20 juni 2022.
Ook volgt er een publicatie in de Onderbouwing en op de website van het COB.

Nieuwe participant
In de afgelopen maand is er
weer een nieuwe participant bij
het COB aangesloten: Visma

Aanmelden kan tot 1 mei 2022.
>> LEES MEER

Denk mee over de koers van de Kennisarena

Roxit. Dit bedrijf achter

Kabels- en leidingenmensen

MOORwerkt.nl en

opgelet! Om er zeker van te zijn

WoWPortaal.nl is marktleider

dat de Kennisarena kabels en

bij bevoegde gezagen en

leidingen van het COB, Mijn

netbeheerders in de

Aansluiting en GPKL nog op de

communicatie rond het

juiste koers is, is uw expertise

aanvragen, behandelen,

nodig. In slechts een paar

afstemmen en afhandelen van

minuutjes kunt u een grote

toestemmingen rond kabels en

bijdrage leveren.

leidingen. Welkom!

In hoeverre sluit de Kennisarena nog
Ook op de website
Inventariseren
afstemmingsvormen: Vol
vertrouwen vooruit

aan op de opgaven in de kabels-enleidingenbranche? Zijn de opgeleverde producten voldoende toepasbaar? Met uw
antwoorden op deze en andere vragen levert u waardevolle input aan het
kennisprogramma. U kunt de enquête invullen tot en met 11 maart 2022. De

Voorafgaand aan het

uitkomsten worden op 12 april 2022 gedeeld in een (online) sessie. >> NAAR DE

project Stimuleringsmodel

ENQUETE

voor samenwerking is een
inventarisatie van integrale
afstemmingsvormen gedaan.
De resultaten zijn te vinden in
de rapportage Vol vertrouwen
vooruit. Er staat beschreven
hoe beheerders van de
openbare ruimte en
netwerkbedrijven samenwerken
om multidisciplinair te
programmeren, ontwerpen,
aanbesteden en uitvoeren.

>> Lees meer

Uitvragen en vacatures COB
Logistiek bij tunnelrenovatie
Voor het nieuwe project Logistiek bij tunnelrenovaties is het COB op zoek naar
mensen met kennis van logistiek (ook van buiten de tunnelwereld) voor de rol
van teamlid of reviewer, of om geïnterviewd te worden. Het projectteam wil
namelijk kennis en ervaringen bundelen: Wat is er bijvoorbeeld te leren vanuit de
utiliteitsbouw, vliegvelden en transportbedrijven? Er wordt toegewerkt naar een
handreiking Logistiek in tunnelrenovaties. Aanmelden kan tot 25 maart 2022 via
het online aanmeldformulier.
>> LEES MEER

Projectleiders, teamleden en werkstudenten voor 4D-bouwenvelop
Bij het KPT
Op woensdag 30 maart
2022 van 13 tot 14.30 uur
houdt het KPT een webinar
over het onderwerp “Leren van
incidenten en samenwerking
tussen tunnelbeheerders en
hulpverleningsdiensten”.
Tijdens deze webinar zal o.a.
de samenwerking tussen
tunnelbeheerder en de
brandweer aan de orde komen.
Door middel van een Q&A is het
mogelijk om na iedere spreker
vragen te stellen.

>> Lees meer

Binnen het nieuwe project 4D-bouwenvelop wordt onderzoek gedaan naar vier
nieuwe instrumenten die het ontwerpen en plannen van ruimtegebruik inclusief
ondergrond en tijd (4D) werkbaar maken. Hievoor zoekt het COB projectleiders,
projectteamleden en werkstudenten. Aanmelden kan tot 11 maart 2022 via het
online aanmeldformulier. De aftrap van dit project vindt plaats op 24 maart
2022.
>> LEES MEER

Ook bij het COB
Masterclass Gaasperdammertunnel
Tijdens een masterclass bij het COB is het derde en laatste boek gepresenteerd
over het kennistraject Gaasperdammertunnel. Marcel Hertogh plaatste het traject
in een wetenschappelijke context, waarna onder leiding van Frans de
Kock en Pieter Teeuw werd gediscussieerd over samenwerking, het belang van
onderling vertrouwen en openheid en de meerwaarde van leren tijdens een
project. Tjeerd Roozendaal gaf aan dat hij geïnspireerd is door het kennistraject
en dat Rijkswaterstaat bij het Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) leren
en kennisdelen nadrukkelijk gaat meenemen als selectiecriteria bij de

In het nieuws
Lange horizontale
tunnelboring succesvol
TenneT heeft een geslaagde
pilot uitgevoerd met een
nieuwe methode voor
horizontale tunnelboring op het
tracé Tilburg-Noord - Best.
Deze nieuwe E-Power-Pipemethode is ontwikkeld door het
Duitse Herrenknecht. De
netbeheerder bracht in een
keer een elektriciteitskabel over
bijna 2000 meter in de grond.
Deze nieuwe boormethode
werd nog niet eerder over deze
afstand toegepast. De
horizontale tunnel ligt op
ongeveer 2 meter diepte.

>> Lees meer

Treintunnel van Helsinki
naar Tallinn
Er is een ambitieus plan om
een tunnel te bouwen van
Helsinki naar Tallinn. De
treintunnel moet Finland en de
Baltische staten verbinden met
Europa.

>> Lees meer

aanbesteding van het engineeringscontract.
>> 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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