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Op de agenda 
 
Dag van de Bouw 

Het publiek is weer een dagje 

welkom achter de 

bouwhekken. U kunt zaterdag 

18 juni 2022 ook bij 

ondergrondse projecten terecht. 

Bijvoorbeeld bij de Piet 

Heintunnel die momenteel 

gerenoveerd wordt, het 

bouwterrein van de 

Blankenburgverbinding, het 

ondergrondse deel 

van Zuidasdok, de bouw van 

de Rottemerentunnel en de 

bouwkuip van de 

Singelgrachtgarage-Marnix. 

>> Meer informatie 

 

   
Seminar Fehmarnbelt-
verbinding 
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Warmlopen voor COB-congres 20 juni 2022 

Zet uw wandelschoenen maar vast klaar. Op het COB-congres zijn zo veel 

stands met interessante minisessies, demo's en presentaties dat ze het hele 

Archeon bestrijken. Volg de voorgestelde routes of stippel uw eigen pad uit. 

Als u maar op tijd bij de herberg bent voor het plenaire programma: dat wilt 

u óók niet missen. Net als de barbecue trouwens. 

 

👆 Meld u nu aan! 

 

 

Het park biedt genoeg mooie plekken voor alle participanten. (Foto: COB) 

 

Het COB-congres vindt op maandag 20 juni 2022 plaats in het Archeon in Alphen a/d 

Rijn. Om 9.00 uur staat de koffie klaar en neemt iedereen plaats in de arena. 

Vandaaruit nemen centurions u mee het park in, waar u tot 12.00 uur op verkenning 

kunt gaan langs prehistorische hutten, Romeinse villa’s en Middeleeuwse 

koopmanshuisjes. U zult bijzondere dingen aantreffen, zoals: 

https://mailchi.mp/f9d2f80b12cf/nieuwsbrief-mei2022?e=%5bUNIQID%5d
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
https://dagvandebouw.nl/
https://www.amsterdam.nl/projecten/tunnels/deelprojecten/pietheintunnel/nieuws/dagvandebouw/
https://www.amsterdam.nl/projecten/tunnels/deelprojecten/pietheintunnel/nieuws/dagvandebouw/
https://informatiecentrumbbv.nl/dagvandebouw2022
https://zuidas.nl/dag-van-de-bouw-2022/
https://a16rotterdam.nl/nieuws_/2226427.aspx
https://buitensingel-amsterdam.nl/actueel/18-juni-dag-van-de-bouw-buitensingel-amsterdam/
https://dagvandebouw.nl/
https://www.abtus-bvots.com/single-post/15th-june-seminar-the-fehmarnbelt-link-invitation
https://www.abtus-bvots.com/single-post/15th-june-seminar-the-fehmarnbelt-link-invitation
https://mailchi.mp/f9d2f80b12cf/nieuwsbrief-mei2022#congres
https://mailchi.mp/f9d2f80b12cf/nieuwsbrief-mei2022#schreuders
https://mailchi.mp/f9d2f80b12cf/nieuwsbrief-mei2022#cobupdate
https://mailchi.mp/f9d2f80b12cf/nieuwsbrief-mei2022#kpt
https://www.cob.nl/congres2022/aanmelden
https://www.cob.nl/congres2022/aanmelden
https://www.cob.nl/congres2022


De 18 kilometer lange 

Fehmarnbelt-tunnel 

zal Denemarken en Duitsland 

met elkaar gaan verbinden. 

Diverse Belgische en 

Nederlandse bedrijven werken 

actief mee aan het project. Zij 

vertellen hierover tijdens een 

seminar dat ABTUS-

BVOTS organiseert op 15 juni 

2022 in Antwerpen. 

>> Lees meer 

 

  
Excursie jonge ingenieurs 

De TTOW Young Members 

organiseren op 2 juni 2022 een 

bezoek aan de 

Singelgrachtgarage-Marnix. Op 

dit moment is een deel van de 

kuipen reeds drooggezet, terwijl 

verderop de stort van het 

onderwaterbeton wordt 

voorbereid. Een mooi moment 

dus om een kijkje te nemen op 

de bouwplaats. 

>> Lees meer 

 

  
GeoWeek 

Van 30 mei t/m 3 juni 

2022 gaan leerlingen van tien 

tot vijftien jaar in heel 

Nederland op expeditie met de 

GeoWeek. ‘Zelf doen’ 

staat centraal. Zo kunnen 

leerlingen grondboringen doen, 

leren ze digitale kaarten maken 

of ontdekken ze of dijken wel 

stevig genoeg zijn. 

>> Meer informatie 

 

  
Geïnspireerd door de 
natuur 

De gemeente Rotterdam en 

Sweco organiseren op 24 juni 

2022 een congres over 

biomimicry: leren van de 

natuur. De aanpak biedt een 

ander perspectief voor de 

ondergrondse inrichting 

• Tunnelventilator voor de Corbulotunnel 

• Mock-up van een zinkvoeg uit de Heinenoordtunnel 

• Serious game: circularitetten 

• Schatzoeken met grondradar 

• Snelcursus geotechnisch toespreken 

• Serious game: de integrale binnenstad 

• De tunnelopgave in kaart 

• Gebundelde kabels en leidingen 

• Tunneltweelingplein 

• Kabels-en-leidingen-richtlijnenlabyrint 

• Tunnelveiligheidsquiz 

Plenair: menselijk gedrag 

Hoe verschillend de disciplines in het ondergronds bouwen ook zijn, sommige thema's 

spelen overal. Menselijk gedrag bijvoorbeeld. Daarom heeft het COB bij de 

vormgeving van de dag samengewerkt met een gedragsdeskundige. Wat dat precies 

betekent, zal duidelijk worden tijdens de keynotespeech. 

 

Platformbijeenkomsten 

De innovaties van de ochtend zijn pas écht inspirerend als je erover kunt napraten 

met vakgenoten. Daarom komen 's middags de COB-platforms bijeen in eigen sessies. 

Daarbij zijn ook extra presentaties en interactieve subsessies. De precieze agenda's 

volgen binnenkort. 

 

Houd voor meer informatie over het programma de website en LinkedIn in de gaten. 

>> Meer informatie en aanmelden 

'Extreem hoog niveau' 

Op het COB-congres wordt de Schreudersprijs 

uitgereikt. De jury selecteerde vier projecten die 

nog kans maken op de 25.000 euro en eeuwige 

roem. Dat was geen eenvoudige klus, want de 

inzendingen waren van een ongekend hoog 

niveau.  

 

De Schreudersprijs is een beloning voor projecten die 

hoog scoren op de technische en maatschappelijke 

waarde, de mate van inventiviteit, het realiteitsgehalte 

en de bijdrage die wordt geleverd aan het stimuleren van ondergronds 

bouwen. De nominaties van 2022 laten een breed spectrum aan ondergrondse 

thema’s zien: van geotechniek naar architectuur en van techniek naar duurzaamheid. 

In willekeurige volgorde: 

• Nieuwe universiteitsbibliotheek in monumentale panden Binnengasthuisterrein 

• Renovatie zinkvoegen metrotunnel Rotterdam 

• IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming 

• Corbulotunnel RijnlandRoute 

>> Lees meer 

https://www.abtus-bvots.com/
https://www.abtus-bvots.com/
https://www.abtus-bvots.com/single-post/15th-june-seminar-the-fehmarnbelt-link-invitation
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930045279198978048/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6930045279198978048/
https://www.geoweek.nl/
https://www.geoweek.nl/
https://www.sweco.nl/actueel/evenementen/biomimicry-congres-in-blijdorp-rotterdam/
https://www.sweco.nl/actueel/evenementen/biomimicry-congres-in-blijdorp-rotterdam/
https://www.cob.nl/platforms
http://linkedin.com/company/Centrum-Ondergronds-Bouwen
https://www.cob.nl/congres2022
https://www.cob.nl/schreudersprijs
https://www.cob.nl/schreudersprijs2022
https://www.cob.nl/schreudersprijs2022


van steden. De deelnemers 

gaan onder meer in groepen 

samenwerken om de 

ontwerptool toe te passen. 

>> Lees meer 

 

  
Concertreeks in 
ventilatietunnels 

C-mine, een creatieve hotspot in 

Genk, België, gebruikt de oude 

lokale mijn deze zomer voor 

het vier exclusieve concerten. 

De artiesten gaan in interactie 

met de erfgoedomgeving en 

verbinden zich elk op hun eigen 

manier met de ondergrond. 

De  locatie versterkt hun acts. 

>> Lees meer 

 

  
Kennisdag Vlaanderen-
Nederland 

De organisaties achter Databank 

Ondergrond Vlaanderen (DOV) 

en de Basisregistratie 

ondergrond Nederland (BRO) 

verzorgen op dinsdag 21 juni 

2022 van 13.30 tot 17.00 uur 

een online kennisdag over 

geotechniek. De presentaties 

richten zich onder meer op 

grensoverschrijdend 

grondonderzoek. 

>> Lees meer 

 

  
Nieuwe participant 

Met de start van het 

project 4D-bouwenvelop is er 

nóg een participant bij 

gekomen. Tool B wordt 

uitgewerkt onder leiding van 

architect Isabel Driessen, van el 

Kantoor. De organisatie is 

specialist in het ontwerpen van 

onder meer stedelijk gebied en 

gebouwen. Een welkome 

aanvulling in het COB-netwerk!  

  
In het nieuws 

Ook bij het COB 

Eerste keer basismodule Tunnelveiligheid 

Donderdag 12 mei 2022 is voor het eerst de basismodule van de herziene cursus 

Tunnelveiligheid gegeven. De twaalf deelnemers vonden het een waardevolle dag, 

met nieuwe inzichten en veel energie; ‘zeker aanbevelingswaardig voor een breed 

publiek’. Voor de basismodule op 6 september 2022 zijn nog enkele plekken 

beschikbaar. 

 

>> Meer informatie 

 

Kennisarena kabels en leidingen 

Om ervoor te zorgen dat de werkgroepen van de Kennisarena kabels en 

leidingen elkaar blijven vinden, kwamen alle coördinatoren, projectleiders en de 

programmamanager op dinsdag 17 mei 2022 bij elkaar. Iedereen liet zien waar hij/zij 

mee bezig is, wat interessante dwarsverbanden opleverde. Er zijn veel creatieve 

deliverables in de maak. 

>> Meer informatie 

 

Groeiboek Renoveren bijna klaar 

Het groeiboek over het renoveren van tunnels krijgt een flinke update. De teksten zijn 

bijgeschaafd en aangevuld, en de structuur is aangepast, zodat het voor gebruikers 

nog makkelijker wordt snel de juiste informatie te vinden. Op de dag van het COB-

congres 20 juni 2022 komt de nieuwe versie online. 

 

High-leveldiner circulaire tunnels 

De tunnelsector wíl wel toewerken naar circulariteit, maar dóen is een tweede. William 

van Niekerk, deelprojectleider Circulaire tunnels, heeft de bestuursleden van het COB 

geïnterviewd over de vraag wat er volgens hen in de weg staat tussen willen en doen. 

Op 7 juni 2022 bespreken ze samen de resultaten tijdens een diner in het volledig 

circulaire restaurant The Green House. Daarna volgt de rapportage. 

 

High-levelontbijt leren van projecten 

Volgend jaar wordt naar verwachting de uitvoering van zeven tunnelrenovaties in 

Zuid-Holland op de markt gezet. Hoe kijken aannemers en installateurs aan tegen 

deze aanbesteding(en)? Wat denken ze van de ideeën die Rijkswaterstaat al heeft? 

Het COB organiseert op 16 juni 2022 een ontbijtsessie waarbij de partijen met elkaar 

in gesprek gaan over de do's, don'ts, vragen en zorgen. 

https://www.sweco.nl/actueel/evenementen/biomimicry-congres-in-blijdorp-rotterdam/
https://www.c-mine.be/sottoterra
https://www.c-mine.be/sottoterra
https://www.c-mine.be/sottoterra
https://basisregistratieondergrond.nl/doe-mee/bro-events/2022/aanmeldformulier-kennisdag-vlaanderen-nederland/
https://basisregistratieondergrond.nl/doe-mee/bro-events/2022/aanmeldformulier-kennisdag-vlaanderen-nederland/
https://basisregistratieondergrond.nl/doe-mee/bro-events/2022/aanmeldformulier-kennisdag-vlaanderen-nederland/
https://www.cob.nl/4dbouwenvelop
https://elkantoor.com/
https://elkantoor.com/
https://www.cob.nl/cursus
https://www.cob.nl/cursus
https://www.cob.nl/cursus
https://www.cob.nl/kennisarena
https://www.cob.nl/kennisarena
https://www.cob.nl/kennisarena
https://www.cob.nl/groeiboek/renoveren
https://www.cob.nl/circulariteit


 

 
Ketheltunnel dicht door 
personeelstekort 

Twee ziekmeldingen leidden op 

maandag 16 mei 2022 tot de 

sluiting van de Ketheltunnel in 

de A4. Het zou zijn gegaan om 

een uitzonderlijke situatie: 

zowel de eerste bewaker als zijn 

vervanger bleek ziek te zijn. 

>> Lees meer 

 

  
  

Nieuws van het 

Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

Drie interessante presentaties uit de 

wereld van de hulpverlening staan op het programma van een KPT-webinar 

op woensdag 6 juli 2022. De sprekers vertellen bijvoorbeeld over digitale 

verkenningen met (binnen)drones, het beveiligd meenemen van beschadigde 

elektrische voertuigen en het creëren van realistische scenario’s met enorme 

hoeveelheden oefenrook. 

>> Meer informatie en aanmelden 
   

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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https://nos.nl/artikel/2429111-tunnel-dicht-door-twee-zieken-hoe-kwetsbaar-zijn-onze-voorzieningen
https://nos.nl/artikel/2429111-tunnel-dicht-door-twee-zieken-hoe-kwetsbaar-zijn-onze-voorzieningen
https://nos.nl/artikel/2429111-tunnel-dicht-door-twee-zieken-hoe-kwetsbaar-zijn-onze-voorzieningen
https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/bijeenkomsten/tunnelveiligheid-en-innovatie-in-verkenning-en-brandbestrijding-berging-van-elektrische-autos-en-realistisch-oefenen/
https://cob.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=f4edd479eb&e=%5bUNIQID%5d&c=135dcb618e

