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Op de agenda 
 
Werksessie Bodemdaling en 
geotechniek 

Het Kenniscentrum bodemdaling en 

funderingen en NWA-Living on soft soils, een 

onderzoek van de Universiteit Utrecht, 

houden op 13 december 2022 van 14.00 tot 

17.00 uur een werksessie met als de titel: 

Werken met slappe bodems vraagt sterke 

skills. Bezoek de website van het KBF voor 

meer informatie.  

>> Lees meer 

 

  
Werkbezoek Oostenrijkse oplossingen 

voor tunnels   

Op uitnodiging van ASFiNAG brengt een 

Europese delegatie van tunnelorganisaties 

op 6 en 7 december 2022 een bezoek aan 
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   >>  UITNODIGING KENNISARENADAG 2023 
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   >>  REVIEWRONDE EVOLUTIEPAD NAAR UNIFORMITEIT 

   >>  SERIOUS GAME OVER INTERNATIONALE KENNIS 

   >>  OOK BIJ HET COB 

  

Uitnodiging Kennisarenadag 2023  

 

Heeft u in uw werk te maken met kabels en leidingen? Dan is 

de Kennisarenadag dé plek om Valentijnsdag te vieren. Op de KNVB-

campus worden op 14 februari 2023 de nieuwste producten en 

onderzoeken van de Kennisarena kabels en leidingen gepresenteerd. 

Omdat alle makers aanwezig zijn, kunt u direct vragen stellen over de 

toepassing. 
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een tunnelproject in Wenen. Dit werkbezoek 

is geïnitieerd door het COB. In het project zijn 

een wegtracé en de tunnels daarin volledig 

zelfvoorzienend gemaakt met zonnepanelen 

en de extra opgewekte energie wordt 

opgeslagen. Er is nog een aantal plekken 

beschikbaar. Deelname is voor eigen 

rekening.  

>> Lees meer 

 

  
Nog enkele plekken voor 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 het COB, ontwikkeld in 

samenwerking met PAOTM, op 8 december 

2022. In deze eendaagse module leert u wat 

er komt kijken bij het veilig gebruiken van 

een tunnel.   

>> Lees meer 

 

  
ALV, lezingen en ITA-discussieavond bij 
KIVI TTOW 

Op donderdag 15 december 

2022 organiseert KIVI Tunneltechniek en 

ondergrondse werken (TTOW) de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. Er zijn ook 

lezingen voor elk publiek over de 

duurzaamheid van bestaande en nog te 

bouwen tunnels (Rottemerentunnel en 

Femersund) en over ondergrondse werken 

(universiteitsbibliotheek).   

>> Lees meer 

 

  
Workshop Van raakvlak ontwerp naar 
integraal ontwerp  

KIVI Tunneltechniek en ondergrondse werken 

(TTOW) nodigt u uit voor een workshop 

op dinsdag 31 januari 2022 over de 

aspecten van een goed integraal 

tunnelontwerp. In het DigiLab van 

VolkerWessels Infra in Vianen vertellen 

(tunnel)ontwerpspecialisten hoe zij omgaan 

 

 

👆 Meld u nu aan! 

Wat er bijvoorbeeld op het programma staat:  

• Het projectteam Ondergrondse infra en de omgevingswet heeft 

handvatten opgesteld voor het meenemen van kabels en leidingen in 

omgevingsplannen van gemeenten. 

• Het team dat zich richt op Stimuleringsmodel voor samenwerking heeft de 

Samenwerkwijzer ontwikkeld, een instrument om uw 

samenwerkingsvaardigheden mee in kaart te brengen. 

• Het projectteam van Samen digitaal werkt aan een digitale community om 

plandata uit te wisselen over kabels-en-leidingenprojecten.  

• Hoe haalbaar is een proefsleuvendatabase? U kunt de mock-up met eigen 

ogen zien. 

Kortom; het wordt geweldig! Verzeker u van een plekje en meld u nu aan! 

>> LEES MEER 

Nieuwe vacatures in het tunnelprogramma  

     Vacature-alert! Om het kwaliteitsniveau op peil te 

houden, is het COB op zoek naar nieuwe 

hoogvliegers. Wilt u project- en 

organisatieoverstijgend bijdragen aan 

ondergrondse kansen? 

 

 

• Voor de ontwikkellijn Digitalisering in het COB-tunnelprogramma is het 

COB op zoek naar een co-coördinator. Deze begeleidt samen met de 

coördinator de projecten binnen de ontwikkellijn. 

• Ook voor de ontwikkellijn Civiel in het COB-tunnelprogramma is het 

COB op zoek naar een co-coördinator. 

• Voor het platform Tunnels en veiligheid is het COB op zoek naar 

een coördinator. Dit is een gedreven professional met praktijkkennis en 

-ervaring, die met enthousiasme en volhardendheid het platform leidt en 

onderliggende projecten coördineert.  

>> LEES MEER 

Deliverables degradatie 

De commissie Degradatie richt zich op onderwerpen zoals corrosie van 

wapening en de brandwerendheid van materialen in tunnels. De 

commissie heeft drie deliverables opgeleverd, die nu van de COB-

kennisbank te downloaden zijn. 
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met de dillema’s en uitdagingen bij de 

transitie van een ‘raakvlakontwerp’ naar een 

‘integraal ontwerp’.  

>> Lees meer 

 

  
In het nieuws 
 
Langste tunnel van Groningen krijgt 

vorm  

In Groningen wordt de zuidelijke ringweg 

verdiept aangelegd. De vier rijstroken komen 

zo’n acht meter diep te liggen. De 

werkzaamheden schieten op: de planning is 

dat eind 2022 vrijwel alle beton voor de 

verdiepte ligging is gestort. In 2023 wordt de 

weg aangelegd en de technische 

voorzieningen geplaatst.  

>> Lees meer 

 

  
Ondergrondse bussen in Eindhoven 

Eindhoven is dé grote winnaar van de 

Brainportdeal. De regio trekt samen met Den 

Haag en het bedrijfsleven de portemonnee 

om de bereikbaarheid te verbeteren. Een 

totale investering van 1,59 miljard euro wordt 

onder meer gebruikt voor een nieuw 

ondergronds busstation bij het NS-station en 

een snelle busverbinding met 

chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. 

>> Lees meer 

 

  
Corbulotunnel gaat in de tweede helft 
van 2024 open 

De N434 Corbulotunnel gaat in de tweede 

helft van 2024 open voor verkeer. De 

oplevering van de tunnel heeft vertraging 

opgelopen door een brand in een loods waar 

materiaal voor de tunnel opgeslagen lag. Bij 

de brand zijn tunneltechnische installaties 

voor de tunnel verloren gegaan. Met name de 

1. Fault tree tunnel degradation: een foutenboom met faalmechanismen 

m.b.t. degradatie van materialen. Het document vormt een basis om met 

beheerders in gesprek te gaan over de herkenbaarheid en 

voorkomendheid van deze mechanismes. 

2. Material degradation tunnel: een overzicht van veelvoorkomende 

schadebeelden en inspectiemethoden. Wat is de voornaamste oorzaak, 

welke preventieve maatregelen zijn mogelijk, hoe kan dit type schade 

worden gemonitord, etc. 

3. Principles and methods for protection and repair of concrete 

structures: een overzicht van beschermings- en reparatiemethoden van 

betonconstructies die worden toegepast in de Benelux, inclusief kosten en 

houdbaarheid. 

>> LEES MEER 

Reviewronde Evolutiepad naar uniformiteit 

In het project Evolutiepad naar uniformiteit is de eerste versie van een 

referentieontwerp tunnels opgeleverd om gereviewd te worden. Na de 

eerste verbeterslag volgt versie 2.0 die breed gereviewd wordt. Leest u 

mee? 

 

In het project wordt gewerkt aan een generieke systeemarchitectuur en een 

referentieontwerp voor tunnels, waarmee de renovatieopgave behapbaarder 

wordt. In deelproject 1 is de metadata van objecten vastgesteld, zodat daarop 

vanuit de ontwerpfase gestuurd kan worden, richting de oplevering en overdracht 

aan de beheerder. Deelproject 2 gaat dieper in op techniek; deze werkgroep 

bouwt een generieke systeemarchitectuur en een referentieontwerp. Zij kijken 

naar samenhang en zogenoemde typicals. Na de eerste review wordt op 23 

december 2022 versie 2.0 opgeleverd. Voor deze versie kunt u zich aanmelden 

als reviewer.    

>> LEES MEER 

  

Serious game over internationale kennis 

Het kwartetspel 'Wheel of wisdom with the quartets of knowledge', dat 

spelers langs de internationale producten van het COB leidt, is tijdens de 

Transport Research Arena (TRA) in Lissabon een groot succes gebleken.   

 

In de stand van de Conference of European Directors of Roads (CEDR) begeleidde 

een delegatie van het COB spelers door het kwartetspel. Vele standbezoekers 

speelden een potje mee. Nagenoeg alle 250 spellen zijn uitgedeeld (net als de 

meegebrachte stroopwafels)! De reacties waren lovend. Alle Engelstalige 

producten van het COB zijn te vinden in de kennisbank.  

>> LEES MEER 
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levertijden van nieuw te bestellen onderdelen 

vormden een uitdaging bij het maken van de 

nieuwe planning.  

>> Lees meer 

 

  
Ook op de website: 

 
Lunchlezingen op COB-tv 

In een reeks van vier uitzendingen op COB-tv 

worden de meest recente deliverables uit de 

ontwikkellijn Digitalisering van het 

tunnelprogramma gepresenteerd. De eerste 

aflevering van COB-tv stond in het teken van 

het project Dashboard voor de 

tunnelbeheerder. De tweede uitzending 

ging over Data ontsluiten en delen. De 

derde aflevering is op 5 december 2022, 

dan staat Taal/data centraal en op 19 

december 2022 wordt Aantoonbaar veilig 

meten en beslissen besproken. Meld u aan 

om aanwezig te zijn bij een uitzending. 

>> Lees meer 

 

  
  

 

Foto rechtsboven: internationale kwartetspelers op TRA. Foto linksonder, vlnr: 

Jenne van der Velde, Karin de Haas, Ellen van Eijk en Ruud Smit. 

 

Ook bij het COB 

Brief aan Hugo de Jonge 

Het COB-netwerk wil graag met minister De 

Jonge van Volkshuisvesting en ruimtelijke 

ordening aan de slag om ervoor te zorgen dat 

kabels en leidingen geen belemmering vormen 

voor maatschappelijke opgaven. Daartoe heeft 

het COB op 1 november 2022 een brief aan de 

minister geschreven. Deze is positief 

ontvangen en het COB is met het ministerie in 

gesprek.  

>> LEES MEER 

 

Nieuwe participanten 

Het COB-netwerk blijft groeien. Ook deze maand zijn er nieuwe nieuwe 

participanten aangesloten. Jaap van Wissen van KAEOYS is al jaren bij het COB 

betrokken, hij is met name actief als lid van de werkgroep Cybersecurity. De 

gemeente Zoetermeer zit in de platforms Koplopergemeenten en Kabels en 

leidingen. Euroradar gaat ook deelnemen in het platform Kabels en leidingen. Iv-

Infra neemt deel aan het platform Geotechniek. Welkom allemaal! 

>> LEES MEER 
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Bestuur Schreudersprijs bezoekt winnaar 2022 

Het bestuur van Stichting A.M. Schreuders is op bezoek geweest bij de winnaar 

van de Schreudersprijs 2022; IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming. 

Inzenders Van Hattum en Blankevoort, VenhoevenCS architecture en gemeente 

Amsterdam willen met de hoofdprijs van 25.000 euro leerlingen van groep 7 en 8 

van het basisonderwijs enthousiasmeren voor (civiele) techniek.  

>> LEES MEER 

 

    

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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