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Bezoekadres 

De Bouwcampus 

Van der Burghweg 2 

Eerste Verdieping 

2628 CS Delft 

 

Postadres 

Postbus 582 

2600 AN Delft 

LinkedIn 

 

Op de agenda 

BNSP-salon #6: Ondergronds 

bouwen  

Wilt u meer weten over 

ondergrondse uitdagingen en 

kansen? Kom dan 13 

oktober naar BNSP-salon #6: 

Ondergronds Bouwen in 

Arnhem. Voorafgaand aan de 

Salon is er de mogelijkheid 

om letterlijk onder de grond 

te kijken; in de 

machinekamer onder Arnhem 

CS. Naast vele andere 

sprekers kunt u tijdens de 

Salon ook luisteren 

    

  

In deze nieuwsbrief: 

   >>  NIEUWE ONDERBOUWING EN VERDIEPING 
   >>  TUNNEL-PIZZAPARTY 
   >>  UITVRAAG TUNNELPROGRAMMA 
   >>  NIEUWE PROJECTLEIDERS KENNISARENA 
   >>  INFORMATIEBIJEENKOMST ONDERWIJS 
   >>  NIEUWE DELIVERABLES  
   >>  OOK BIJ HET COB 

Nieuwe Onderbouwing en Verdieping 

 
Hij is er weer, de Onderbouwing! De nieuwste editie van het COB-

magazine met verhalen uit het netwerk ligt deze week op de mat. 

U kunt alle artikelen ook online vinden.  

• In focus: Ontwerpen vanuit de doorsnee 

• 4D-bouwenvelop: kijk onder maaiveld en naar de toekomst 

• Eerste versie Werkwijzer monitoring zinktunnels gereed 
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naar Marian 

Bertrums en Jens Jorritsma, 

twee experts uit het COB-

netwerk.  

>> Lees meer 

 

Bemachtig nu uw plekje in de 

basiscursus Tunnelveiligheid 

Weet u hoe tijdens een 

tunnelincident escalatie kan 

worden voorkomen? Geen 

idee? Geeft niets. Dan meldt 

u zich gewoon aan voor de 

basiscursus Tunnelveiligheid 

van PAO Techniek en 

Management en het COB 

op 8 december 2022. 

Cursusleiders Hans 

Janssens en Tom van 

Tintelen nemen u in deze 

eendaagse module bij het 

COB in Delft mee in wat er 

komt kijken bij het veilig 

gebruiken van een 

tunnel. Leuk: de eerste zes 

inschrijvingen voor deze 

sessie krijgen 100 euro 

korting!  

>> Lees meer 

 

Boekpresentatie 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 

• Corrosieremmende maatregelen: haalbaar en uitvoerbaar? 

• Andere invulling van wettelijke verplichtingen 

• Baanbrekende binnenstedelijke funderingstechniek 

• Verduurzaming tunnelverlichting: ‘We gaan oogsten’ 

• Bomen over bomen: wat kan er beter? 

• Dynamisch gedrag verzonken drijvende tunnel 

• DE VISIE VAN… Gioffry Maduro 

• SPECIAL: Schreudersprijs 2022 

• DIALOOG: Een ongebruikelijke, maar vruchtbare 
samenwerking 

>> BEKIJK ALLE ARTIKELEN 

Succesvolle tunnel-pizzaparty 

Meer dan honderd deelnemers hebben deelgenomen aan de 

tunnel-pizzaparty op 27 september 2022. De bijeenkomst voor 

leden van het COB-tunnelprogramma stond 's morgens in het teken 

van duurzame tunnels en 's middags in het teken van 

digitalisering.  

 

 

 
De projectleiders binnen duurzaamheid presenteerden wat nodig is 

op weg naar 2050, waarna input is opgehaald bij de aanwezigen. Na 

de lunch zijn de opgeleverde deliverables rondom digitalisering 

toegelicht. Ook is een start gemaakt met nieuwe projecten en 

werden taken verdeeld om de groeiboeken Assetmanagement, 

Renoveren en Digitaal aantonen ook in de toekomst te verrijken met 

nieuwe kennis. Binnenkort leest u op de COB-website alles over de 

nieuwe activiteiten.    

>> LEES MEER 

Uitvraag tunnelprogramma 

Het afronden van diverse projecten in de 

ontwikkellijn Digitalisering van het 

tunnelprogramma, betekent het opstarten 

van nieuwe projecten. Zowel eerdere 

werkgroepleden als nieuwe 

geïnteresseerden kunnen meedoen. 

Binnenkort staan alle activiteiten en 

vacatures op de website. Nu vindt u er vast twee: 
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Nederlandse en Vlaamse 

vertegenwoordigers 

bezoekers bij over ruimtelijke 

uitdagingen voor steden en 

de geleerde lessen uit de 

ontwerpstudie Stad x 

Ruimte.  

>> Lees meer 

  

Congres De Ingenieuze Stad 

Koninklijke NLingenieurs 

organiseert op haar 105e 

verjaardag, donderdag 3 

november 2022, het congres 

De Ingenieuze Stad: Reageren 

op de toekomstige 

leefomgeving. Professionals 

uit de ingenieursbranche 

ontmoeten elkaar live in 

Pakhuis de Zwijger in 

Amsterdam.   

>> Lees meer 

 

In het nieuws 

Grootste metrotunnel ter 

wereld kan nog groter 

Een van 's werelds grootste 

geplande metrotunnels door 

het centrum van San Jose zou 

20 procent groter kunnen. 

Functionarissen van de Santa 

Clara Valley Transportation 

Authority presenteerden 

onlangs een plan om de 

diameter van de 

controversiële tunnel uit te 

breiden van 43 naar 48 voet, 

ongeveer de breedte van een 

vierbaans snelweg.    

>> Lees meer 

 
 
Boring nieuwe tunnel tussen 

Oostenrijk en Slovenië klaar 

• Binnen het project Evolutiepad naar uniformiteit gaan twee 

deelprojecten van start: de eerste is gericht op coderingen 

en metadata, het tweede richt zich op de techniek met het 

bouwen van onder andere een referentieontwerp. Er is dus 

vraag naar verschillende expertises. 

• Het plan voor het groeiboek Assetmanagement omvat liefst 

vijf grote hoofdstukken. Wilt u meewerken aan het 

schrijven, schrappen, schuiven en samenstellen? 

>> LEES MEER 

Nieuwe projectleiders Kennisarena kabels en 

leidingen 

De Kennisarena kabels en leidingen dendert door. Voor drie 

nieuwe projecten zijn inmiddels enthousiaste projectleiders 

aangesteld. Vol energie gaan zij de komende tijd aan de slag met 

onderstaande projecten. Deelnemen? Mail dan even naar Manon 

Bouwer 

 

Knelpunten in beeld 

Om de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur 

toekomstbestendig te maken zijn ingrepen nodig. Maar er is te 

weinig personeel, kabels zijn niet leverbaar of er is te weinig ruimte. 

Waar wringt de schoen nu precies? In het nieuwe COB-project 

Knelpunten in beeld o.l.v. David Veldhoen gaat hiermee aan de slag.  

>> LEES MEER 

 

Haalbaarheidsonderzoek proefsleuvendatabase 

Voorafgaand aan projecten worden proefsleuven gegraven om 

informatie te krijgen over wat waar in de grond ligt. Met deze 

informatie wordt na het project weinig meer gedaan. Zonde, vindt 

het COB-netwerk. Onder leiding van Rob van Son wordt nu 

onderzocht of een proefsleuvendatabase haalbaar is.    

>> LEES MEER 

 

Verduurzaming van de kabels- en leidingenbranche 

In de kabels- en leidingenbranche is nog veel winst te behalen in 

emissiereductie, ruimtegebruik en biodiversiteit. De sector zoekt 

naar verduurzamende maatregelen, maar de branche is erg 

versnippers. In dit COB-project, o.l.v. Nicole Poort, ligt de focus op 

het samenstellen van een catalogus met 

duurzaamheidsmaatregelen, speciaal voor de kabels- en 

leidingensector.  

>> LEES MEER 
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De boring van een nieuwe 

tunnel van 1.530 meter, die 

onderdeel uitmaakt van een 

verbeterd spoor tussen 

Slovenië en Oostenrijk, is af. 

Eind volgend jaar rijdt de 

eerste trein door de nieuwe 

tunnel. De oude tunnel wordt 

onderdeel van een nieuw 

fietspad. 

>> Lees meer 

  

Betonbescherming voor 

superieure afvalwatertunnel 

De Auckland Central 

Interceptor is het grootste 

afvalwaterproject in de 

geschiedenis van Nieuw-

Zeeland. De enorme 

rioolwatertunnel zal het 

afvalwater van het westen 

van de stad naar een 

zuiveringsinstallatie in het 

oosten transporteren. De 

nieuwe afvalwatertunnel, die 

in opdracht is gegeven door 

Watercare Services Ltd, gaat 

ongeveer 1,2 miljard NZD 

kosten en moet in 2026 klaar 

zijn. 

>> Lees meer 

  

Nieuwe samenwerkingen 

 

Participanten en 

kennispartners 

Ook deze maand is weer een 

aantal mooie nieuwe 

samenwerkingen ontstaan. 

Hieronder een overzicht van 

alle nieuwe participanten en 

kennispartners. InterDam, Ter

raCarta en Yellax welkom als 

nieuwe 

Informatiebijeenkomst onderwijs

 

Bent u de docent die zijn of haar studenten nét dat beetje extra 

meegeeft? Loop voorop en laat uw studenten kennismaken met 

ondergronds bouwen, ook als hun discipline ogenschijnlijk niets 

met dit vakgebied te maken heeft. 

 

Op donderdag 13 oktober 2022 laat het COB docenten zien wat de 

relevantie van ondergronds bouwen voor hun disciplien is en welke 

vraagstukken er klaarliggen. Drie sprekers staan te trappelen om te 

vertellen hoe zij hun ‘niet-ondergrondse discipline’ toepassen in het 

ondergronds bouwen. Daarnaast hoort het COB graag welke 

instrumenten docenten goed kunnen gebruiken: daarmee gaat het 

COB aan de slag! 

 

Bent u geen docent maar kent u er wel een? Attendeer hem of haar 

dan op deze bijeenkomst! Alle informatie staat 

online: www.cob.nl/docenten. 

Nieuwe deliverables over data uitwisselen 

Tunneldata ontsluiten en delen 

Voor optimale beschikbaarheid van tunnels is data nodig waarmee 

informatie kan worden verkregen over processen met betrekking tot 

onderhoud, beschikbaarheid en veiligheid. Het COB-netwerk heeft 

onderzocht welke databronnen beschikbaar zijn en in hoeverre 

gegevensverzameling te standaardiseren is. 

>> LEES MEER  

  

Verkenning semantische basis voor de tunnelsector 

In het delen van informatie is taal belangrijk. Omdat het COB-

netwerk in 2030 een gemeenschappelijke taal wil spreken voor het 

uitwisselen en gebruiken van data in de tunnelsector, is onderzoek 

gedaan naar een taalopzet – een semantische basis – voor alle 

levensfasen en aspecten van een tunnel.  

>> LEES MEER 

 

Ook bij het COB 

Startbijeenkomst Samen digitaal 

Met de startbijeenkomst van het project Samen digitaal uit de 

Kennisarena kabels en leidingen is de vorming van de landelijke 

Samen Digitaal community een feit. Deze community zorgt ervoor 
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participant. Kenniscentrum 

bodemdaling 

en  funderingen, welkom als 

nieuwe kennispartner! Voor 

meer informatie over 

participeren en de 

betrokkenheid van de 

participanten kunt u op de 

participantenpagina van de 

COB-website kijken. 

>> Lees meer 

 

Internationaal 

De tunnelgemeenschap van 

het COB was actief aanwezig 

op het World Tunnel 

Congress 2022 in 

Kopenhagen. Samen met 

de Deense Road Directorate 

(DRD) en Sund und Bælt gaf 

het COB de workshop 

Monitoring and data 

collection of immersed 

tunnels en met ABTUS-

BVOTS, KIVI, Promat en Smet 

Group organiseerde het COB 

in Kopenhagen ook een klein 

netwerkevent.  

 
>> LEES MEER 

 
  

dat geleerde lessen en ervaringen worden gedeeld, nieuwe 

samenwerkingsinitiatieven kunnen aanhaken en dat dezelfde 

(metadata)templates worden gehanteerd.     

>> LEES MEER 

 

Kennisdag Leren renoveren in Vlaanderen 

Op verzoek van de Vlaamse wegbeheerder Agentschap Wegen en 

Verkeer heeft het COB in Antwerpen een kennisdag Leren renoveren 

gegeven. Hier zijn onder meer de COB-groeiboeken besproken, een 

stappenplan voor renovatiemethodes, de Structural Health Analyses 

en kansen voor duurzaamheid.   

>> LEES MEER 

 

Goed op dreef 

Het kernteam van het project Ondergrondse infra en de 

Omgevingswet heeft alle interviews afgerond. De conclusies uit de 

input zijn inmiddels (nog) in besloten kring beschreven. Het 

kernteam zal binnenkort aan de hand van praktijkcases in twee 

bijeenkomsten verkennen hoe de omgevingswetinstrumenten 

kunnen worden ingezet voor sturing op de ondergrond. Het 

einddocument van dit project wordt eind 2022 verwacht. 

Het COB is benieuwd ... 

Kennisontwikkeling heeft pas zin als de nieuwe kennis ook ergens 

gebruikt wordt, en daarvoor is kennisoverdracht nodig. Een 

podcast kán een leuk en doeltreffend middel zijn. De eerste 

voorwaarde is dan wel dat de doelgroep interesse heeft in zo'n 

podcast. De vraag is daarom: 

Wat als het COB een podcast-serie begint? 

Ik ga luisteren! 

Kan geinig zijn 

Niets voor mij 

 

      

Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agenda-items? 

Stuur ze dan naar info@cob.nl. We ontvangen uw bijdrage graag! 
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