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Op de agenda 
 
De Schelde Conferentie 

over circulair bouwen  

Voor managers in de 

bouw- en vastgoedsec-

tor, beleidsmakers, 

adviseurs en de 

commerciële sector heeft 

Management Producties de 

Schelde Conferentie over 

circulair bouwen georgani-

seerd. Deze is op 21 

september 2022 in 

Mechelen.   

>> Lees meer 

 

  
 
 
 
 

  
  

  

In deze nieuwsbrief: 

   >>  KENNISDAG LEREN RENOVEREN  

   >>  BOEKPRESENTATIE STAD X RUIMTE  

   >>  COB OP WORLD TUNNEL CONGRESS 

   >>  OOK BIJ HET COB 

 

Kennisdag Leren renoveren in 

Vlaanderen 

Op verzoek van de Vlaamse wegbeheerder Agentschap 

Wegen en Verkeer geeft het COB op 28 september 2022 in 

Antwerpen een kennisdag Leren renoveren. 

Tijdens deze bijeenkomst worden onder meer de groeiboeken van 

het COB besproken, net als een stappenplan 

voor renovatiemethodes, de Structural Health Analyses en de 

kansen van duurzaamheid. Alle kennis en ervaring uit deze 

kennisdag wordt gedeeld in het groeiboek Renoveren, de COB-

platforms en andere projecten. De uitkomsten van de kennisdag in 

Antwerpen worden tevens meegenomen in Leren programmeren, 

een activiteit binnen het COB-Tunnelprogramma.  

>> LEES MEER 
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Basiscursus 
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 tunnelveilig-

heid. Voorkennis is niet 

nodig. 

>> Lees meer 
 

In het nieuws 

 
Start aanleg nieuwe 
tunnel A2 

Na een voorbereiding van 

ruim een jaar, is onlangs 

gestart met de plaatsing 

van een enorme tunnelbak 

onder de A2 in het 

noordwesten van 

Eindhoven, bij knooppunt 

Batadorp. De onderdelen 

van de tunnelbak wegen 

tussen de 1300 en 1900 

ton. Met speciale machines 

wordt de tunnel op de 

millimeter nauwkeurig 

geplaatst.   

>> Lees meer 
 

Kijkje achter schermen 
Blankenburg 

Om de bereikbaarheid van 

de Rotterdamse haven met 

de randstad te verbeteren 

wordt hard gebouwd aan 

de Blankenburgverbinding. 

Deze nieuwe snelweg 

Boekpresentatie over project Stad 

x Ruimte  

De ontwerpstudie Stad x Ruimte is afgerond met een 

prachtig boek. Deze publicatie wordt op donderdag 6 

oktober 2022 gepresenteerd in het Lindner WTC Hotel & City 

Lounge in Antwerpen.  

Tijdens de boekpresentatie praten toonaangevende Nederlandse en 

Vlaamse vertegenwoordigers bezoekers bij over ruimtelijke 

uitdagingen voor steden en de geleerde lessen uit 

de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Hierin hebben zeven 

multidisciplinaire ontwerpteams uit de beroepspraktijk en zes 

studententeams van de TU Delft op uiteenlopende locaties een 

eigen visie vertaald naar een integraal ontwerp voor een 

kwalitatieve en toekomstbestendige leefomgeving. Wilt u erbij zijn 

in Antwerpen? Meer informatie vindt u via onderstaande link.   

>> LEES MEER 

COB'ers op World Tunnel Congress  

 

Van 2 t/m 8 september 2022 is het World Tunnel Congress 

2022 in Kopenhagen, Denemarken. Leden van het COB-

netwerk wonen dit bij. Tijdens het congres geeft het COB bij 

de Danish Road Directorate (DRD) de workshop ‘Monitoring 

and data collection of immersed tunnels'. 

Tijdens het WTC 2022 kunnen tunnelprofessionals hun hart 

ophalen op het gebied van ondergrondse oplossingen. Vanuit het 

COB zijn er sprekers op het congres. Daarnaast geeft het COB op 6 

september 2022 de workshop ‘Monitoring and data collection of 

immersed tunnels' bij het nabijgelegen DRD. In deze workshop 

wordt verkend hoe de monitoringstrategie, die is ontwikkeld voor 

oudere tunnels in Nederland, kan worden omgezet in bruikbare 

kennis voor nieuwe of te bouwen tunnels elders in Europa. KIVI-

TTOW en het COB nemen twee jonge professionals mee om hen te 

inspireren. Lees meer over de cursus:  

>> LEES MEER 
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verbindt de A15 met de 

A20 en gaat met een 

zinktunnel onder Het 

Scheur door. Op 3 

september 2022, tijdens 

de Wereldhavendagen, is 

het mogelijk om een uniek 

kijkje achter de schermen 

te nemen. 

>> Lees meer 

  
Nieuwe 
kennispartner 

 
Bodembreed 
Academie  

Het COB heeft een nieuwe 

kennispartner: Bodembr

eed Academie. 

Kennispartners zijn 

partijen die geen direct 

(commercieel) belang 

hebben bij zaken die 

spelen in de branche, 

maar wel bijdragen aan 

kennisontwikkeling. Vince

nt Breij en Karin Sant 

gaan namens de academie 

deelnemen in het COB-

platform Kabels en 

leidingen. Wilt u ook 

bijdragen aan 

kennisontwikkeling over 

ondergronds bouwen- en 

ruimtegebruik?   

>> Lees meer 

 

  
  

Ook bij het COB 

Platformbijeenkomsten  

Tijdens een gecombineerde bijeenkomst van de platforms 

Geotechniek en Kabels en leidingen op donderdag 1 september 

2022 in Boskoop, wordt gesproken over bodemdaling. Boskoop is 

een plek waar bodem-daling een uitdaging is en grote invloed heeft 

op bouwplannen en gebiedsontwikkeling. 

Op donderdag 8 september 2022 brengen de leden van 

het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik een bezoek 

aan de Nieuwe Kerk in Den Haag, die wordt omgebouwd tot hotel.  

Op donderdag 15 september is de platformbijeenkomst Tunnels 

en veiligheid. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer aan-

dacht besteed aan het project Evolutiepad naar uniformiteit en 

leren van standaardisering in andere sectoren.       

 

Doorontwikkeling gedoespel Samen zonder schade 

Het project Samen zonder schade loopt achter de schermen 

gestaag door. Een van de acties is het doorontwikkelen van het 

'gedoespel' waarmee het gedrag in de graafketen is geanalyseerd. 

Dat spel wordt in samenwerking met CROW zo aangepast dat zij 

het in hun cursussen kunnen gebruiken. Tijdens een brainstorm-

sessie op 25 augustus 2022 is onder meer bedacht om een tweede 

speelronde toe te voegen waarin er interventies in het spel komen, 

zoals samenwerkingsafspraken, een alliantiepot of gezamenlijke 

investeringen. Dit najaar wordt de nieuwe versie getest en bijge-

schaafd, daarna volgt de officiële lancering. 

>> LEES MEER 

 

Projectpagina's uitgebreid met deliverables en activiteiten 

De overzichtelijke tabellen 'Deliverables' en 'Activiteiten afgelopen 

halfjaar', die u al kent uit de COB-voortgangsrapportages, staan nu 

ook op de projectpagina's op de website. Deze 'widgets' worden elk 

half jaar bijgewerkt, zodat u altijd de laatste stand van zaken rond 

projecten voorhanden heeft. Uiteraard zijn de tabellen met uiterste 

zorgvuldigheid overgenomen, maar mocht u toch inconsistenties 

tegenkomen, laat het vooral weten. Bekijk een voorbeeld via: 

>> LEES MEER 
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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 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 
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