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Op de agenda 
 
Dag van de ontwerpkracht 

Op woensdag 6 juli 2022 wordt 

in de Deventer Schouwburg de 

Dag van de ontwerpkracht 

gehouden. De aanpak van de 

grote opgaven zoals de 

klimaatcrisis, energieopgave, 

landbouw- en voedseltransitie, 

biodiversiteit en het 

huisvestingsvraagstuk leidt tot 

een ‘wederombouw’ van 

Nederland. Hoe zorgen we dat 

de beoogde doelen worden 

bereikt én de ruimtelijke 

kwaliteit wordt verhoogd?   

>> Meer informatie 
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COB-congres: een waar festival 

Een zonnetje, muziek, fijne mensen, lekker eten én interessante activiteiten. 

Het COB-congres op 20 juni 2022 had alles in zich. Veel dank aan de 

enthousiaste standhouders en de meer dan vierhonderd congresdeelnemers! 

Nagenieten of terugkijken kan via de foto's, aftermovie en downloads op de 

platformpagina's. 

 

 

(Video: COB/Allart Hoekstra) 
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Kennismiddag Bouwen 
vanuit de Bodem 

Op woensdagmiddag 13 juli 

2022 is een interdisciplinaire 

inspiratiemiddag over de 

ondergrond bij Arcam. Tijdens 

deze kennismiddag wordt de 

ontwerpwereld verbonden met 

uiteenlopende werkvelden, 

beleidsmakers, beheerders, 

erfgoedspecialisten die actief zijn 

in de ondergrond. 

>> Lees meer 

 

  
In het nieuws 

 
Mini-Rottemerentunnel in 
Plaswijckpark 

Kinderen kunnen sinds begin 

juni in Plaswijckpark door een 

mini-Rottemerentunnel racen, 

hoewel de echte tunnel pas in 

2025 opengaat. In de 

verkeerstuin van Plaswijckpark 

zijn een mini-Rottemerentunnel 

en een mini-expo A16 

Rotterdam gerealiseerd. Twee 

zeecontainers zijn omgetoverd 

tot doorgangen voor skelters, 

compleet met Schotse 

Hooglander op het tunneldak en 

brandblussers in de tunnel.  

>> Lees meer 

 

  
Oude stationsruimten 
worden architectuur- en 
designcentrum 

De oude opslagruimten onder 

het sporencomplex van het 

centraal station in Milaan gaan 

een nieuw architectuur- en 

designcentrum huisvesten: 

Dropcity. De 10.000 m2 biedt 

plek aan werkplaatsen, 

kantoren, galeries, bibliotheken 

en onderzoeksonderwijsruimten. 

Het initiatief van architect 

Andrea Caputo is bekend 

 

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

Rijn. ’s Morgens was er ruimte om door het park te struinen langs ruim vijftig stands 

met minisessies, demo's en presentaties. Na een lunch werd op het plenaire 

hoofdpodium onder meer de Schreudersprijs 2022 uitgereikt (zie hieronder) en nam 

keynotespreker Ruben Dummer de gasten mee in de wondere wereld van menselijk 

gedrag. Tijdens de platformbijeenkomsten 's middags gingen vakgenoten met elkaar in 

gesprek, waarna de dag feestelijk werd afgesloten met een barbecue, borrel en 

natuurlijk (nog) een optreden van de COBand. 

IJboulevard wint Schreudersprijs 2022 

De jury van de Schreudersprijs 2022 had een pittige 

klus. Een rijke oogst aan projecten en een extreem 

hoog niveau. Toch was er een duidelijke winnaar: de 

IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming 

kwam unaniem als overall winnaar naar boven. 

 

"Het unieke project met internationale allure levert een 

significante bijdrage aan de stad", aldus de jury over de 

inzending van Van Hattum en Blankevoort, VenhoevenCS architecture en gemeente 

Amsterdam. Jan Jalving, die de prijs van 25.000 euro namens het winnende project in 

ontvangst nam, vertelde dat zij het geld gaan inzetten voor het enthousiasmeren van 

scholieren voor het ingenieursvak. 

>> Lees meer 

 

 

De winnaars van de Schreudersprijs 2022 op het COB-congres. (Foto: Vincent Basler) 

 

https://arcam.nl/events/kennismiddag-bouwen-vanuit-de-bodem/
https://arcam.nl/events/kennismiddag-bouwen-vanuit-de-bodem/
https://arcam.nl/events/kennismiddag-bouwen-vanuit-de-bodem/
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/42280/plaswijckpark-krijgt-mini-rottemerentunnel-lang-voordat-de-echt
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/42280/plaswijckpark-krijgt-mini-rottemerentunnel-lang-voordat-de-echt
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/42280/plaswijckpark-krijgt-mini-rottemerentunnel-lang-voordat-de-echt
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=51965
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=51965
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=51965
https://www.cob.nl/congres2022
https://www.cob.nl/schreudersprijs2022


gemaakt aan de vooravond van 

de Milan Design Week. 

>> Lees meer 

 

  
Rotterdamsebaan wint 
Betonprijs Civiele Bouw 

Tijdens het Beton Event 2022 is 

de Rotterdamsebaan in de 

prijzen gevallen. BAM Infra 

Nederland ontving voor dit 

project de Betonprijs 2021 in de 

categorie Civiele Bouw. De 

motivatie van de jury: "Het 

inpassen en bouwen van een 

boortunnel binnen het stedelijk 

gebied van Den Haag/Ypenburg 

mag met recht indrukwekkend 

genoemd worden. De Victory 

Boogie Woogietunnel is de 

meest duurzame tunnel van 

Europa." 

>> Lees meer 

 

  
Veel belangstelling voor 
renovatie Piet Heintunnel 

Op de Dag van de Bouw konden 

geïnteresseerden zich met een 

treintje laten rondleiden door de 

Piet Heintunnel. In de tunnel 

vertelden projectmedewerkers 

over de renovatie van de tunnel 

en de ingrijpende 

werkzaamheden die er 

plaatsvinden. 

>> Lees meer 

 

  
Ook interessant: 

 
Pipeliner breidt 
opleidingsaanbod uit 

Al ruim 300 alumni van 

de Master of Pipeline 

Technology (MPT) bekleden 

diverse (hoge) posities in de 

kabels- en leidingenwereld en 

ook de i.s.m. Litecad 

gelanceerde Beroepsopleiding 

Nieuwe voortgangsrapportage online 

En toen was er alweer een halfjaar voorbij. Sinds januari is er dit jaar zo veel 

gebeurd, dat de voortgangsrapportage honderd pagina's telt. Alle lopende 

projecten en platforms komen aan de orde. 

 

De voortgangsrapportage is een compleet 

overzicht van de activiteiten die het afgelopen 

halfjaar zijn uitgevoerd, inclusief het 

jaarverslag van 2021. In juli komt het 

kleurrijke boekwerk ook beschikbaar als 

fysieke publicatie. Wilt u die als leesvoer 

meenemen naar de camping of als ietwat dik 

visitekaartje uitdelen aan geïnteresseerden? Mail dan uw adres naar info@cob.nl, dan 

sturen we u een exemplaar (of meerdere) toe. 

>> LEES MEER 

Homepage vernieuwd 

Het was trouwe COB-participanten vast al opgevallen: de homepage van de 

COB-website is volledig vernieuwd. Via overzichtelijke blokken navigeert u nu 

gemakkelijk direct naar het project, platform of programma van uw keuze. 

 

De website van het COB bevat inmiddels zo veel informatie dat gebruikers als snel 

door de bomen het bos niet meer zien. Daarom heeft de homepage een nieuwe 

vormgeving gekregen, geïnspireerd op de overzichtsplaat die al langer door het COB 

wordt gehanteerd om de vele activiteiten op een gestructureerde manier weer te 

geven. Pop-upvensters zorgen ervoor dat websitegebruikers informatie kunnen vinden 

terwijl ze óók het overzicht behouden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat 

het ons vooral weten via info@cob.nl.  
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Pipeliner is een vaste waarde 

in de branche. Nu gaan Avans+ 

en Pipeliner een stapje verder en 

stellen zes korte individuele 

modules open. Deze 

masterclasses starten, net als 

de master- en beroepsopleiding, 

in september 2022. Inschrijven 

kan nog! 

>> Lees meer 

 

  
Cursus Tunnelveiligheid  

Het is weer mogelijk om u in te 

schrijven voor de basismodule 

van de cursus Tunnelveiligheid. 

De cursus biedt ruimte aan 

twaalf deelnemers op 

woensdag 19 oktober 

2022. Als deze groep vol zit, 

opent de inschrijving voor een 

extra cursusdag op donderdag 8 

december 2022. De basismodule 

geeft in één dag een goed 

overzicht van het vakgebied 

tunnelveiligheid. Voorkennis is 

niet nodig. 

>> Lees meer 

 

  
Asbest fitterskit vrijgegeven 

In 2021 hebben de gezamenlijke 

netbeheerders een 

werkinstructie voor het veilig 

verwijderen van een stijgleiding 

met asbesthoudend fitterskit 

ontwikkeld. In de periode van 

oktober 2021 tot en met maart 

2022 zijn de eerste projecten 

door aannemers uitgevoerd 

waarin deze werkwijze is 

toegepast. De toepassing van de 

werkinstructie is geëvalueerd en 

begin juni 2022 vrijgegeven aan 

de netwerkbedrijven om op 

grotere schaal binnen de 

Netwerkbedrijven toe te passen. 

>> Lees meer 

Groeiboek Renoveren vernieuwd 

Op het hoofdpodium van het COB-congres 2022 is het vernieuwde groeiboek 

Renoveren gepresenteerd. Er is flink gesnoeid en aangevuld. In vergelijking 

met de eerdere versies is er nu vooral meer aandacht voor de vele 

hulpmiddelen die het COB-netwerk heeft ontwikkeld. 

 

De eerste vijf hoofdstukken van 

het geactualiseerde groeiboek bevatten 

basisinformatie over tunnelrenovaties. De 

overige zes hoofdstukken gaan in op 

specifieke zaken die belangrijk zijn bij 

renovatieprojecten, zoals de voorbereiding, 

de systeemarchitectuur en het verminderen van hinder. Verder gaat het nieuwe 

groeiboek in op duurzaamheid, omdat een renovatie vaak een geschikt moment is om 

bijvoorbeeld de energievoorziening van een tunnel te verduurzamen.  

>> NAAR HET GROEIBOEK  

Vacatures Kennisarena kabels en leidingen 

In de Kennisarena kabels en leidingen zijn nieuwe 

vacatures! Kunt u partijen samenbrengen en tot praktische oplossingen 

komen? Solliciteer dan naar een van de rollen van projectleider! 

 

U kunt als projectleider een bepalende rol spelen in het in beeld brengen van het 

capaciteitsvraagstuk, verzamelen van data uit proefsleuven of op het gebied 

van duurzaamheidsmaatregelen. Bekijk de vacatures! 

>> LEES MEER 

Ook bij het COB 

Werkwijzer monitoring zinktunnels versie 1.0 

Na een uitgebreide review door marktpartijen volgt er nog één vergadering met de 

complete COB-commissie om versie 1.0 van de Werkwijzer monitoring zinktunnels vast 

te stellen. Voor de Willemsspoor-, Noord- en Drechttunnel wordt de werkwijzer 

vertaald in een gedetailleerde uitvraag naar de markt. De resultaten van deze 

aanbestedingen vormen weer de basis van versie 2.0 van de werkwijzer.  

>> Meer informatie 
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NEN publiceert nieuwe 
versie basismodel geo-
informatie 

NEN 3610, ofwel het 

‘moedermodel’ van de 

Nederlandse geo-

informatiemodellen, is een norm 

die de regels, termen en 

definities bevat voor het 

beschrijven, uitwisselen en 

publiceren van geo-informatie. 

Herzien was 

nodig door ontwikkelingen op 

het gebied van 

informatiemodelleren.   

>> 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 

  

  
 

  

  NEDERLANDS KENNISCENTRUM VOOR ONDERGRONDS BOUWEN EN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK 

POSTBUS 582, 2600 AN DELFT / 085 4862 410 / INFO@COB.NL 
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