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Op de agenda

WTC 2022 in Kopenhagen

 
Van 2 t/m 8 september 2022 wordt

het World Tunnel Congress 2022

gehouden in Kopenhagen,

Denemarken. Leden van het COB-

netwerk zullen dit congres bijwonen

en spreken. Gedurende deze week

kunnen alle tunnelprofessionals hun

hart ophalen rondom ondergrondse

oplossingen voor een wereld in

verandering. Tijdens het congres, op

6 september, houdt het COB bij de

Danish Road Directorate de

workshop ‘Monitoring and data

collection of immersed tunnels'Meer

hierover elders in deze

nieuwsbrief.     

>> Lees meer

 

Ook interessant:

Er mogen
twee masterstudent mee naar
Kopenhagen!

  Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...  

       
In deze nieuwsbrief:
   >>  NIEUWE COB-OVERZICHTSPLAAT

   >>  WEER TWEE DELIVERABLES OPGELEVERD

   >>  TESTERS SERIOUS GAME TUNNELBEHEERDER GEZOCHT

   >>  COB-WORKSHOP TIJDENS WORLD TUNNEL CONGRESS

   >>  VACATURES KENNISARENA KABELS EN LEIDINGEN 
   >>  OOK BIJ HET COB

   >>  NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID (KPT)

   
 
Nieuwe interactieve overzichtsplaat
De overzichtsplaat van het COB is wederom vernieuwd. Uiteraard staan de

nieuwe participanten erbij, ook zijn er groeiboeken en nieuwe projecten

toegevoegd. De plaat is interactief. 
 

Het is nog maar een half jaar geleden toen er een nieuwe interactieve overzichtsplaat

van het COB en de projecten uitkwam. Toch was het wel weer tijd. Er gebeurt zoveel en

ook de nieuwe projecten verdienen een plek op de kaart. Ten opzichte van de vorige

editie is er weer veel veranderd. Zo zijn er nieuwe projecten en ook de COB-

groeiboeken toegevoegd. Voor alle projecten zijn (of komen) er filmpjes van 30

seconden waarin de projectleider of een werkgroeplid uitlegt waar het onderzoek over

gaat. Ga naar de interactieve overzichtsplaat via onderstaande link en klik op het

project van uw keuze om de video's te bekijken.
 

>> NAAR DE OVERZICHTSPLAAT

 

http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
https://wtc2022.dk/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/internationaal/
https://www.cob.nl/
https://mailchi.mp/b2ab29cb7c11/nieuwsbrief-juni2022-15895609?e=[UNIQID]
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/interactieve-overzichtsplaat/


Ben jij een masterstudent en wil jij de

unieke kans krijgen om naar het

World Tunnel Congress in

Kopenhagen te gaan? KIVI-TTOW en

het Centrum Ondergronds Bouwen

(COB) vinden het belangrijk om jonge

professionals te inspireren en

interesseren voor het vakgebied van

(afgezonken) tunnels. Daarom bieden

wij dit jaar twee student de

mogelijkheid om gesponsord naar het

WTC 2022 in Kopenhagen te

gaan. Hier kun je belangrijke

contacten leggen met belangrijke

mensen binnen de (inter-)nationale

tunnel wereld en een 2-daagse

training over afgezonken tunnels

volgen. Wil je deze kans niet missen?

Stuur dan voor 3 augustus 2022 een

mail met CV en motivatie naar KIVI-
TTOW.
>> Lees meer

 

In het nieuws

Ondertekening aanleg
warmteleiding Rijswijk-Leiden
De provincie Zuid-Holland, het

ministerie van Economische Zaken en

Gasunie hebben het convenant

Warmtetransportnet Zuid-Holland in

de regio Leiden ondertekend. Zij

geven hiermee het officiële startsein

voor de aanleg van de ondergrondse

warmteleiding van Rijswijk naar

Leiden. Dit is een uitbreiding van

WarmtelinQ, het warmtetransportnet

dat de Rotterdamse haven gaat

verbinden met Den Haag.  
 

>> Lees meer
 

Alexiatunnel opent in augustus

De Alexiatunnel, de eerste

dubbellaagse spooronderdoorgang

van Nederland, gaat naar planning op

6 augustus 2022 open. ProRail en

aannemer BAM Infra bouwden de

tunnel in opdracht van de provincie

Noord-Holland. De tunnel is onderdeel

van project HOV, dat staat voor een

hoogwaardige OV-verbinding die

gerealiseerd wordt tussen Huizen en

Hilversum. De Alexiatunnel is

toegankelijk voor automobilisten,

fietsers en voetgangers.

>> Lees meer

 

Weer twee deliverables opgeleverd
Na de oplevering van vele deliverables uit

de COB-projecten begin dit jaar, zijn nu

ook de deliverables van de projecten

'Aantoonbaar veilig meten en beslissen'

en 'Dashboard' uit het COB-

tunnelprogramma afgerond.  

In het eindrapport Dashboard voor de

tunnelbeheerder worden aanbevelingen

gedaan voor vervolgonderzoek en het

implementeren van een tunneldashboard. Zo is het aan te bevelen om de verschillende

rollen en bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk te

specificeren. Dit leidt tot gebruiksscenario’s per rol, die als handvat dienen bij het

opstellen van een functionele specificatie van een (tunnel)dashboard.
 

Om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van een tunnel te kunnen beoordelen, is

het van belang ook iets te zeggen over de definitie van ‘aantoonbaar veilig’ en vast te

stellen welke gegevens daarmee samenhangen. Dit geeft vervolgens een opstap voor

het definiëren en invullen van een beslissingsondersteunend systeem voor bedienaars.

In het eindrapport Aantoonbaar veilig meten en beslissen is inzichtelijk gemaakt welke

informatie tunnelbeheerders nodig hebben en welke informatie er mogelijk ontbreekt

om de (veiligheids)status van hun tunnel te kennen. 

Een compleet overzicht van de COB-activiteiten die het afgelopen halfjaar zijn

uitgevoerd, inclusief het jaarverslag van 2021, is te vinden in de voortgangsrapportage

juni 2022. 
 

>> LEES MEER

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

Testers serious game tunnelbeheerder gezocht
De werkgroep Cultuur digitalisering, onderdeel van het COB-

tunnelprogramma, is op zoek naar tunnelbeheerders die het leuk vinden om

een serious game te testen. Het gaat om een fysieke sessie van circa twee uur

bij het COB in Delft. Nieuwsgierig? Lees dan verder! 
 

Wat heb je nodig als tunnelbeheerder? Dat is geen vraag die je

zomaar even beantwoord. Het COB-netwerk werkt daarom aan

een methode waarmee op een informele, praktische manier

behoeften en wensen van tunnelbeheerders in kaart kunnen

worden gebracht. Een eerste conceptversie van deze ‘serious game’ is klaar om

getoetst te worden: Werkt het? Ontbreekt er iets? Wat kan er beter? We hopen dat u

met ons wilt meedenken! In september wordt het spel gespeeld, met als doel feedback

te verzamelen waarmee het spel écht effectief en misschien wel nog leuker wordt. Bent

u tunnelbeheerder en wilt u meespelen? Stuur dan een mail naar info@cob.nl en meld u

https://wtc2022.dk/
https://wtc2022.dk/training-session
mailto:ttowyoungmembers@gmail.com?subject=WTC%202022
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6955486041596121089/?actorCompanyId=2059574
https://www.gasunie.nl/nieuws/ondertekening-voor-aanleg-warmteleiding-rijswijk-leiden
https://www.gasunie.nl/nieuws/ondertekening-voor-aanleg-warmteleiding-rijswijk-leiden
https://www.prorail.nl/nieuws/alexiatunnel-hilversum-opent-in-augustus
https://www.prorail.nl/nieuws/alexiatunnel-hilversum-opent-in-augustus
https://www.cob.nl/document/dashboard-voor-de-tunnelbeheerder/?swpmtxnonce=1e4a776439
https://www.cob.nl/document/aantoonbaar-veilig-meten-en-beslissen/?swpmtxnonce=f6fc317aac
https://www.cob.nl/voortgangsrapportage
https://www.cob.nl/magazines-brochures-en-nieuws/nieuws/projectleiders-voor-drie-vervolgprojecten-kennisarena-kabels-en-leidingen/
http://www.cob.nl/digitalisering/cultuur%C2%A0
mailto:info@cob.nl


Goederenvervoer door
ondergrondse tunnels

Zwitserland neemt per 2031 de

eerste zevetig kilometer tunnelbuis in

gebruik voor ondergronds

goederenvervoer voor retailers en

logistieke bedrijven. Uiteindelijk moet

het netwerk een afstand van 500

kilometer worden en meerdere steden

verbinden. De Zwitsers trekken er in

de eerste fase 3,5 miljard euro voor

uit. Dat bedrag wordt in zijn geheel

bijeen gebracht door retailers en

logistieke bedrijven.

>> Lees meer

 

Dorothy boort eerste tunnel in
Groot-Brittannië 

Geschiedenis is geschreven nu

Dorothy - de ultramoderne

tunnelboormachine van HS2 - de

eerste tunnel in de Londen-

Birminghamroute voltooit na

acht maanden ondergronds. Dorothy

is een op maat gemaakte

tunnelboormachine van 2000 ton. Dit

is de eerste van 64 mijl aan

ingewikkelde tunnels.
 

>> Lees meer
 

Nieuwe participanten

Weer fijne nieuwe
samenwerkingen 
Het COB mag weer een aantal nieuwe

participanten in de armen sluiten.

Betonballon maakt het mogelijk om

duurzaam en kostenbesparend

creatieve constructies met gewelfde

vormen te realiseren, GM Products

is gespecialiseerd in

telecomverbindingen, Maasstad

Ingenieurs is de technische schakel

tussen (semi-)overheden en de

uitvoering bij projecten voor

energievoorziening, netbeheer en

automatisering van infra-installaties

en Schréder weet alles van slimme

lichtoplossingen. Naast deze

commerciële bedrijven heeft ook de

gemeente Haarlem zich aangemeld

als participant van het COB. Hartelijk

welkom bij het COB allemaal! Ook

participant worden en bijdragen aan

de ontwikkeling, deling en borging

van kennis over alles wat met

en uw tunnelbeheer-collega's aan! 

>> LEES MEER

COB-workshop tijdens World Tunnel Congress
Omdat de Europese tunnelgemeenschap in Kopenhagen is voor het WTC 2022,

geeft het COB-netwerk op 6 september in dezelfde stad de workshop

'Monitoring en dataverzameling van afgezonken tunnels'. De workshop wordt

gehouden bij de Danish Road Directorate (DRD).  
 

Tijdens deze workshop verkennen we hoe we de monitoringstrategie die is ontwikkeld

voor oudere tunnels in Nederland, kunnen omzetten in kennis die bruikbaar is voor

nieuw gebouwde of nog niet gebouwde tunnels elders in Europa,  zoals de

Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en Denemarken. Door deze workshop te

organiseren in samenwerking met de Danish Road Directorate (DRD) en de Deense 

organisatie Sund und Bælt kunnen we meteen onderzoeken hoe deze kennis kan

worden gebruikt voor de andere tunnels in Denemarken. Experts uit het COB-netwerk

en van de Fehmarnbelttunnel, Sund und Bælt en de DRD delen hun kennis en zullen

onder meer bespreken of de basislijn voor huidige monitoringstrategieën toepasbaar is

voor nieuw gebouwde tunnels en hoe we langetermijnmonitoring kunnen invoeren om

daarmee onze vermogensbeheerstrategie en  vermogensbeheerorganisatie te

verbeteren.
 

>> LEES MEER
 

 

Ook bij het COB
Platformbijeenkomsten 

 
Op donderdag 1 september 2022 vindt een gecombineerde platformbijeenkomst

Geotechniek plaats met leden van het platform Kabels en leidingen. Het onderwerp van

de bijeenkomst is typisch Nederlands: Bodemdaling. Tijdens deze bijeenkomst wordt

een bezoek gebracht aan Boskoop. Boskoop is een plek waar bodemdaling een

uitdaging is en grote invloed heeft op bouwplannen en gebiedsontwikkeling. Er wordt

ingegaan op de gevolgen daarvan voor de openbare ruimte en hoe door samenspel

tussen vakdisciplines duurzame oplossingen kunnen worden gevonden. De nadruk van

het bezoek ligt op de gevolgen voor kabels en leidingen en de rol van geotechnici: hoe

kunnen we verder kijken dan we gewend zijn om optimale oplossingen te vinden voor

de lange termijn. Deze bijeenkomst is alleen voor participanten van het COB. Het

aantal deelnemers is beperkt. Aanmelden is verplicht.  
 

>> LEES MEER
 

Tunnel-pizzaparty Duurzaamheid en Digitalisering
 

Op dinsdag 27 september 2022 is alweer de tweede tunnel-pizzaparty van het jaar.

Dit keer wordt deze gezellige sessie gehouden bij Art Centre aan de Rotterdamseweg

https://www.emerce.nl/nieuws/zwitsers-goederenvervoer-ondergrondse-tunnels
https://www.emerce.nl/nieuws/zwitsers-goederenvervoer-ondergrondse-tunnels
https://www.gov.uk/government/news/history-made-as-dorothy-hs2s-state-of-the-art-tunnel-boring-machine-completes-the-projects-first-tunnel-after-8-months-underground
https://www.gov.uk/government/news/history-made-as-dorothy-hs2s-state-of-the-art-tunnel-boring-machine-completes-the-projects-first-tunnel-after-8-months-underground
https://www.cob.nl/participeren/
https://www.betonballon.nl/
http://www.gmproducts.nl/#
https://maasstadingenieurs.nl/
https://nl.schreder.com/nl
https://haarlem.nl/
http://www.cob.nl/digitalisering/cultuur%C2%A0
https://wtc2022.dk/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/internationaal/workshop-bring-your-own-tunnel/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/internationaal/workshop-bring-your-own-tunnel/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/platform-geotechniek/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/platform-kabels-en-leidingen/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/platforms/


ondergronds bouwen te maken heeft? 

>> Lees meer

 

Ook op de website:
 

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
 

 

205 in Delft. In het ochtendprogramma staat Duurzaamheid

centraal en ’s middags staat ‘opleveren, clusteren en door’

vanuit de ontwikkellijn Digitalisering op het programma.  

>> LEES MEER

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Namens het KPT heeft Ben van den

Horn een workshop gehouden

tijdens het ITA COSUF Tunnel Safety Officers Forum (TSO6) op 30 juni en 1 juli

2022. In de workshop is een nieuwe publieke awareness video in première gegaan. In

de video wordt aandacht geschonken aan een effectieve evacuatie bij tunnelbranden.

De video is voor iedereen in de tunnelwereld vrij om te gebruiken en te delen. De

volgende stap is om zo veel mogelijk views te krijgen bij zo veel mogelijk

rijbewijshouders en te onderzoeken hoe de kijkers hem waarderen. Op basis van de

geleverde comments (van tunnelexperts en -leken) kunnen verdere stappen gemaakt

worden in de ontwikkeling van effectieve veiligheidsinformatie voor tunnelgebruikers. 
 

>> BEKIJK DE VIDEO

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
 

 

https://www.cob.nl/participeren/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/onderwijs/cursus-tunnelveiligheid/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/onderwijs/cursus-tunnelveiligheid/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/tunnel-waardevol-omgeving/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitale-tunneltweeling/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/overkoepelende-activiteiten/tunnel-pizzaparty/
https://youtu.be/Vs4-UVKjo4U
https://cob.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=f4edd479eb&e=[UNIQID]&c=6b4cbf559f

