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Nieuwe Onderbouwing en Verdieping
Op de agenda

Vanaf nu verschijnen er geen drie maar vier uitgebreide publicaties per jaar:

Strategie circulaire tunnels

twee voortgangsrapportages en twee Onderbouwingen. De nieuwste editie

In 2021 is het COB gestart met het
project Circulaire tunnels. Een van de
conclusies uit de verkenning is dat een

van het magazine met verhalen uit het netwerk ligt deze week op de mat. U
kunt alle artikelen ook online vinden.
>> Naar de verdieping

duidelijke strategie met acties en
doelstellingen nodig is. Hierover wordt
op dinsdag 24 mei 2022 van 14.30 tot
16.30 uur een (fysieke!) sessie
georganiseerd. Wat is er nodig en wat
betekent dit voor de opdrachtgevers,
opdrachtnemers, producenten en andere
ketenpartijen? Hoe zit het met normen en
regelgeving? Welke kennis ontbreekt er nog?

>> Meer informatie en aanmelden

COB-congres 20 juni 2022
Heeft u zich al aangemeld voor het COBcongres op maandag 20 juni 2022? Het
COB-team is in elk geval alvast begonnen
met de voorbereidingen: de locatie (het

‘Ondanks ongemak met elkaar aan tafel blijven’

Archeon in Alphen a/d Rijn) is grondig

Kennis van tunnelveiligheid voor iedereen

geïnspecteerd en het programma krijgt

Hoe vervang je een tunnelbak vol water met een doorgaande weg eronder?

vorm.

Gevarieerd leesvoer: deliverables 2021
Parametrisch ontwerp van warmtenetten
Hoogwaardige 3D-modellen als basis voor tunnelrenovaties
Argumentatiemodel voor samenwerking in kabels-en-leidingenprojecten

WOII-bom onder bebouwing leidt tot grootschalige ruimingsoperatie
Transitie naar circulaire tunnels vereist inzet van totale keten
DE VISIE VAN … Rudi Zoet
SPECIAL • Schreudersstudieprijswinnaars 2020-2021
DIALOOG • Onderling vertrouwen sleutel tot succes
>> Meer informatie en aanmelden

>> Bekijk alle artikelen

Update groeiboek Cybersecurity
Bodem Breed Symposium
De gemeente Dordrecht is op donderdag

Alweer de vierde editie van het groeiboek Cybersecurity

21 april 2022 gastheer van het Bodem

tunnels is gelanceerd. En dit is méér dan zomaar een nieuwe

Breed Symposium, het netwerkevenement (digitale) druk. Er zijn compleet nieuwe hoofdstukken
voor en door bodemprofessionals. De

toegevoegd.

Europese Bodemstrategie 2030 krijgt
nadrukkelijk aandacht, maar er zijn

Het digitale handboek is bedoeld om het bewustzijn op het gebied van cybersecurity in

subsessies over tal van onderwerpen, zoals

tunnels te verhogen en praktijklessen en -ervaringen te delen. In de vierde editie is

het visualiseren van de ondergrond en

onder meer een hoofdstuk toegevoegd over het beperken van schade en tijdverlies bij

regels voor de bodem in het omgevingsplan.

een cyberincident. Een ander nieuw hoofdstuk gaat over het renoveren van tunnels,

>> Lees meer

waarbij de cyberrisico’s anders zijn dan bij een nieuwbouwproject. In het hele
groeiboek zijn verwijzingen geactualiseerd. De Engelse vertaling van het vernieuwde
groeiboek komt later dit jaar online.

Nieuwe participant

>> LEES MEER

In de afgelopen maand is er weer een
nieuwe participant bij het
COB aangesloten. BearingPoint zet hun
consultancy-expertise onder meer in voor
digitalisering in de kabels-enleidingenbranche. Een mooie aanvulling op
het netwerk!

Visie ontwerpende aannemers
Met name in binnenstedelijk gebied zal de vraag naar
en de complexiteit van ondergronds bouwen steeds
verder toenemen. Aannemers hebben op basis van
hun kennis en ervaring met bouwen in de ondergrond
speerpunten geformuleerd om toekomstige
bouwprojecten te helpen verbeteren.

Ook op de website

De visie levert verbeterpunten voor het reduceren van faal-

Extra taartdata

en realisatiekosten in ondergronds bouwen. Ook worden

Alle participanten kunnen meevieren dat het

kansen benoemd om de meerwaarde voor de omgeving en

COB de mijlpaal van 101 participanten heeft

opdrachtgever te vergroten. De werkgroep, onder sturing

bereikt. Voor degenen die nog geen tijd

van Ruud Arkesteijn, is geformeerd uit het COB-platform Waardevol ondergronds

hadden om de feesttaart te bestellen: er zijn

ruimtegebruik. De uitkomsten van dit project worden gebruikt in het nieuwe COB-

drie nieuwe momenten te kiezen.

project 4D-bouwenvelop.

>> Lees meer

>> LEES MEER

Nieuwe cursus Tunnelveiligheid
Terugkijken
Lunchlezing Samen zonder schade

Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een andere vorm van de
eerdere PAOTM-cursus, heeft het COB een nieuwe, flexibele cursus
Tunnelveiligheid ontwikkeld. De basismodule wordt op 12 mei 2022 voor het
eerst gegeven.
De nieuwe cursus heeft een modulaire opzet met verdiepingsmogelijkheden. Hierdoor
is de nieuwe cursus voor meer mensen interessant. U kunt zich beperken tot de

Welk gedrag zorgt ervoor dat de

basiskennis op het gebied van tunnelveiligheid of u verdiepen in en zelfs specialiseren

graafschadecijfers maar niet willen dalen?

op een bepaald aspect of onderwerp. De basismodule op 12 mei 2022 geeft cursisten

Dat is uitgezocht in het project Samen

een goed overzicht. De gehele levenscyclus van een tunnel wordt in beschouwing

zonder schade. Op donderdag 24 maart

genomen; van de eerste planvorming tot einde levensduur.

2022 praatten projectleider Jarko van Bloois

>> LEES MEER

en gedragspsycholoog Timo Jansen zo'n

vijftig geïnteresseerden in een digitale
lunchlezing bij over de resultaten van het

Uw project in de spotlights?

project. Gemist? Gelukkig zijn er opnames

De Stichting A.M. Schreuders reikt dit jaar voor de

gemaakt.

twaalfde keer dé prijs voor ondergrondse

>> Naar opname

bouwprojecten uit: de Schreudersprijs. Dit is uw kans
om uw project in de spotlights te zetten!

Nieuw in de kennisbank

Groot of klein, veel impact of een onopvallende vernieuwende
aanpak; nu is het moment om uw bijzondere ondergrondse

Digitalisering geotechniek

project in te schrijven voor de Schreudersprijs. Alle disciplines

Twee projecten vanuit het platform

die bijdragen aan verantwoord gebruik van de ondergrond kunnen meedingen naar de

Geotechniek hebben deliverables opgeleverd

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

die nu online te vinden zijn. Het rapport Nut

genomineerden komen op het podium tijdens het COB-congres op 20 juni 2022. Ook

en noodzaak digitalisering laat zien dat

volgt er een publicatie in de Onderbouwing en op de website van het

digitalisering in het vakgebied geotechniek

COB. Aanmelden kan tot en met 1 mei 2022.

kan helpen om de onzekerheden en risico’s

>> LEES MEER

die verbonden zijn aan het bouwen in en op
de ondergrond te verkleinen. Zo kunnen
bijvoorbeeld bestaande prognosemodellen

Samenwerking met Rijkswaterstaat verlengd

voor trillingen verbeterd worden door het Wat een trots en heugelijk moment! Afgelopen maand zetten Karin de Haas,
gebruik van meer data. De derde deliverable

directeur van het COB, en Henrik Hooimeijer, directeur Techniek en technisch

is het groeiboek Aanpak

management van GPO, hun handtekening onder een nieuwe

grondonderzoek. Dit is een stappenplan

samenwerkingsovereenkomst. Rijkswaterstaat was decennia terug een van

dat richtlijnen, rapporten en modellen voor

de ‘founding fathers’ van het COB. De nauwe samenwerking tussen de beide

het doen van grondonderzoek toegankelijk

organisaties wordt met de ondertekening voortgezet tot in elk geval 2026.

maakt.

In het nieuws
Precisiewerk onder water
Het diepste punt bij de zuidelijke toerit van
de Maasdeltatunnel is bereikt. Wat de diepe
toeritten en manier van bouwen zo bijzonder
en uitdagend maakt, vertelt Sallo van der
Woude (projectleider tunnels
Rijkswaterstaat) in een artikel op de website
van het project.

>> Lees meer

Helikopter onderzoekt samenstelling
ondergrond
In de provincie Groningen en de kop van
Drenthe wordt via metingen vanuit een
helikopter de ondergrond tot maximaal 200
meter diepte in kaart gebracht. De kennis
die het project oplevert, wordt gebruikt voor
het inzichtelijk maken van potentiële
wingebieden voor grondwater en de
beschikbaarheid van zoet water voor natuur,
landbouw en bedrijven.

>> Lees meer

Ook bij het COB
Projectteam Corbulotunnel wil probleemloos open
Nu de bouw zijn einde nadert, is het zaak vooruit te kijken naar de openstelling van de
tunnel in de RijnlandRoute. Om dat proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, werkt
het projectteam mee aan het COB-project Probleemloos open. In een workshop op 4
april 2022 wordt de periode tot openstelling alvast doorlopen om te ontdekken waar
gedoe kan ontstaan en hoe dat voorkomen kan worden.
>> MEER INFORMATIE

Platformbijeenkomsten
Zo'n beetje alle COB-platforms kwamen bij elkaar in maart. Hoewel sommige sessies
nog (deels) online te volgen waren, werd eens te meer duidelijk dat de waarde vooral

zit in het fysiek ontmoeten van elkaar. Bij de koffie en/of de bitterballen werd volop
bijgepraat en kennisgemaakt.
>> LEES MEER

Uitkomsten enquête over Kennisarena
In hoeverre sluit de Kennisarena nog aan op de opgaven in de kabels-enleidingenbranche? Zijn de opgeleverde producten voldoende toepasbaar? Tijdens een
online sessie op 12 april 2022 hoort u hoe het netwerk daarover denkt en kunt u
meepraten over bijbehorende acties.
>> Meer informatie
Workshop Samen digitaal
De FAIR-methode lijkt een goed middel om het uitwisselen van data in de kabels-enleidingenbranche naar een hoger plan te tillen. Waar liggen koppelkansen? En in
hoeverre is de methode toepasbaar in bestaande afstemmingsvormen? Deze vragen
legt het projectteam van Samen digitaal aan u voor op 26 april 2022 tijdens een
online workshop. Jozef van Brussel, programmamanager bij het Ministerie van IenW, is
speciaal aanwezig om een toelichting te geven.
>> Meer informatie
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
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