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Op de agenda 
 
Werkbezoek Oostenrijkse 

oplossingen voor tunnels   

Op uitnodiging van ASFiNAG brengt 

een Europese delegatie van 

tunnelorganisaties op 6 en 7 

december 2022 een bezoek aan 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. Wilt u mee? Er is nog 

een aantal plekken beschikbaar. 

Deelname is voor eigen rekening.  

>> Lees meer 
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Kennisarenadag 2023  

 

Love is in the air! Weet u nog, vorig jaar september? Op de KNVB-campus 

in Zeist werden toen de eerste deliverables van de Kennisarena kabels en 

leidingen gepresenteerd. Wat een succes was dat! Dat verdient herhaling 

en dat is dus ook precies wat we gaan doen!  
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COB naar TRA Lissabon  

 

Op de stand van de Conference 

European Directors of Roads (CEDR) 

op de Transport Research Arena 2023, 

die van 14 tot 17 november 2022 in 

Lissabon, Portugal wordt gehouden, 

presenteert een delegatie van de COB 

de Engelse producten van het 

tunnelprogramma.   

>> Lees meer 

 

  
ALV, open lezingen en ITA 
discussieavond bij KIVI TTOW 

Op donderdag 15 december 

2022 wordt bij KIVI TTOW de 

jaarlijkse algemene ledenvergadering 

gehouden. Naast deze vergadering zijn 

er open lezingen en de ITA-

discussieavond. De lezingen gaan over 

de duurzaamheid van bestaande en 

nog te bouwen tunnels 

(Rottemerentunnel en Femersund) en 

over ondergrondse 

werken (universiteitsbibliotheek).   

>> Lees meer 

 

  
Presentatie COB-project op 
PROFIdag 2022 

Op 22 november 2022, tijdens de 

jaarlijkse PROFIdag van de 

branchevereniging voor industriële 

automatisering, zullen Bram ten Klei en 

Sander van Ruijven namens het COB 

een presentatie houden over het COB-

project Data ontsluiten en delen.   

Op Valentijnsdag, 14 februari 2023, vindt de Kennisarenadag weer plaats op de 

KNVB-campus. De voorbereidingen zijn al in volle gang en ook deze editie wordt 

een aanrader. In de komende weken volgt meer informatie over de bijeenkomst 

via de COB-website en LinkedIn. Aanmelden kan alvast! 

>> LEES MEER 

  

Overzichtsplaat bijgewerkt 

 

Het COB-tunnelprogramma blijft in beweging. In de ontwikkellijn 

Digitalisering zijn projecten afgerond en nieuwe opgestart, en de COB-

groeiboeken krijgen een meer prominente plek. Dat ziet u terug op de 

(iets) vernieuwde overzichtsplaat.  

 

De veranderingen op de overzichtsplaat bevinden zich vooral aan de linkerkant. 

Bovenaan staan drie COB-groeiboeken die (gaan) fungeren als centrale 

toegangspoorten naar ontwikkelde kennis. De projecten eronder zult u 

herkennen. Nog steeds bestaat het tunnelprogramma uit projecten op het vlak 

van civiele techniek, digitalisering en duurzaamheid. 

>> LEES MEER 

Inzetproject TKI goedgekeurd, werving PhD's 

van start 

Het tunnelprogramma van het COB 

komt sinds vorig jaar in aanmerking 

voor PPS-toeslag via het TKI 

Deltatechnlogie. Nu is ook het eerste 

inzetproject goedgekeurd! Het COB 

is daarom begonnen met het werven 

van de eerste drie PhD'ers. 

De PhD'ers gaan starten in de deelprojecten Deformatiemonitoring van 

zinktunnels, Geotechnische data-analyse en Degradatie. Binnenkort verschijnen 

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/internationaal/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/internationaal/
https://www.kivi.nl/afdelingen/tunneltechniek-en-ondergrondse-werken/activiteiten/activiteit/algemene-ledenvergadering-en-open-lezingen-ita-discussieavond-1
https://www.kivi.nl/afdelingen/tunneltechniek-en-ondergrondse-werken/activiteiten/activiteit/algemene-ledenvergadering-en-open-lezingen-ita-discussieavond-1
https://www.kivi.nl/afdelingen/tunneltechniek-en-ondergrondse-werken/activiteiten/activiteit/algemene-ledenvergadering-en-open-lezingen-ita-discussieavond-1
https://profibus.nl/profidag2022/
https://profibus.nl/profidag2022/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma/digitalisering/digitalisering-2030-werkpakket-5/data-ontsluiten-en-delen/
http://linkedin.com/company/Centrum-Ondergronds-Bouwen
https://www.cob.nl/kennisarenadag-2023
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma
https://www.cob.nl/overzichtsplaat
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/tunnelprogramma
https://tkideltatechnologie.nl/
https://tkideltatechnologie.nl/


>> Lees meer 

 

 

  
Bouw beter in slappe bodems 

Op 8 december 2022 verkent het 

Kenniscentrum bodemdaling en 

funderingen 'beter bouwen in slappe 

bodems'. Onderwerpen die onder meer 

aan bod komen: schade aan (delen 

van) netwerken door onvoldoende 

rekening houden met bodemdaling, 

de grote vervangingsopgave, 

klimaatadaptiviteit en circulariteit.   

>> Lees meer 

 

  
In het nieuws 

 
Fehmarnbelttunnel draagt bij aan 
groene transitie  

Femern A/S, het Deense 

planningsbedrijf dat voorbereidingen 

treft voor de Fehmarnbelttunnel, 

draagt bij aan de groene transitie van 

het vervoer binnen de EU. Eerder deze 

week was het tunnelproject te zien in 

de tentoonstelling 'The track to a 

successful TEN-T for a 

sustainable connected Europe' in het 

Europees Parlement in Brussel, België.  

>> Lees meer 

 

  
Nieuwe participanten 
  

Het COB-netwerk blijft groeien. Ook 

deze maand zijn er weer nieuwe 

organisaties aangesloten. Het COB 

hiervoor vacatures op de COB-website. Later in 2023 is er plek voor nog twee 

PhD'ers. Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de bijdragen van de COB-

participanten!   

>> LEES MEER 

Kick-off Evolutiepad naar uniformiteit 

Op vrijdag 4 november 2022 vindt de kick-off plaats van het 

project Evolutiepad naar uniformiteit. Deelnemers worden meegenomen 

langs de uitgangspunten en het gedachtengoed van het project, waarna 

het schrijfwerk kan beginnen.  

 

In het project Evolutiepad naar uniformiteit wordt uitgezocht hoe kan worden 

georganiseerd dat tunnels meer op elkaar gaan lijken qua techniek en 

beheerinformatie. Ze kunnen dan gemakkelijker worden beheerd. Het evolutiepad 

omvat in totaal tien punten. Voor de werkbaarheid zijn die ondergebracht in twee 

deelprojecten. Het eerste deelproject richt zich op het uniform maken 

van coderingen en benamingen. Het tweede deelproject gaat dieper de techniek 

in. Voor beide is al een stevige basis uitgewerkt, gebaseerd op ervaringen vanuit 

recente projecten.  

>> LEES MEER 

  

Lunchlezingen op COB-tv 

Vol trots laat het COB u weten dat er weer uitzendingen van COB-tv 

aankomen! In een reeks van vier worden de meest recente deliverables 

uit de ontwikkellijn Digitalisering van het tunnelprogramma 

gepresenteerd. 

 

De eerste nieuwe aflevering van COB-tv is op 7 november 2022 en staat in het 

teken van het project Dashboard voor de tunnelbeheerder. Tussen 12.30 en 

13.00 uur komen voorzitter Bram ten Klei en secretaris Maarten Visser vertellen 

over hun deliverable. Op 21 november 2022 gaat de uitzending over Data 

ontsluiten en delen, op 5 december 2022 staat Taal/data centraal en op 19 

december 2022 is Aantoonbaar veilig meten en beslissen aan de beurt. Wilt u 

fysiek of digitaal aanwezig zijn bij een van de uitzendingen? Stuur een mail naar 

Caro Rietman via caro.rietman@cob.nl. 

>> LEES MEER 

 

 
Ook bij het COB 

Docenten opgelet! 

Donderdag 13 oktober 2022 organiseerde 

het COB een bijeenkomst speciaal voor 

docenten. Wat een enthousiasme! Op de vraag 

naar benodigdheden kwamen veel nuttige 
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verwelkomt Tepron en HDB. HDB is 

expert in het inzichtelijk maken van de 

ondergrondse 

infrastructuur, Tepron gaat 

meehelpen bij het toevoegen van 

boortunnels aan de werkwijzer voor 

monitoring. Het COB kijkt uit naar 

de samenwerkingen. Alleen samen 

kunnen we bergen verzetten! 

>> Lees meer 

 

  
Ook op de website 

 
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. Leuk: de eerste zes 

inschrijvingen voor deze sessie krijgen 

100 euro korting!  

>> Lees meer 

 

  
  

reacties, waar het COB nu mee aan de slag gaat. Er wordt een plan gemaakt voor 

het in kaart brengen van stage- en afstudeermogelijkheden bij participanten en 

voorbeelden van concrete vraagstukken. Ook het verzorgen van gastlessen wordt 

verder verkend.   

>> LEES MEER 

 

Platformbijeenkomsten 

In de komende weken komen de COB-platforms weer samen. Het platform Beheer 

en onderhoud heeft een bijeenkomst op 1 november 2022. Van 10 tot 13 uur 

worden de platformleden ontvangen in het digitalisringslab van VolkerWessels 

Infra in Vianen. Een gecombineerde bijeenkomst van de platforms Tunnels en 

veiligheid en Duurzaamheid op 24 november 2022 heeft als hoofdthema 

duurzaamheid bij tunnelrenovaties. De platforms WOR en Geotechniek ontdekken 

samen op 1 december 2022 van 14 tot 17 uur bij het COB in Delft de toekomst 

van ondergronds ruimtegebruik. 

 

 

Werkwijzer monitoring zinktunnels 

Na een uitgebreide review door de markt is versie 1 van de Werkwijzer 

monitoring zinktunnels officieel gepubliceerd. Voor het goed kunnen bepalen van 

de civieltechnische scope van een tunnelrenovatie, is een beter inzicht nodig in de 

toestand en het vervormingsgedrag van tunnelconstructies. De werkwijzer is 

zowel in Engels als Nederlands beschikbaar.      

>> 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 versnipperd. 

Projectleider Nicole Poort is daarom op zoek naar uw 

kennis en ervaring om zo verduurzaming in de branche 

te stimuleren en te versnellen.    

>> LEES MEER 

 

Verdiepende sessies Samen digitaal 

Met de startbijeenkomst van het project Samen digitaal is de aanzet gegeven tot 

de vorming van een landelijk community voor het digitaal uitwisselen van data 

over kabels en leidingen. In november vinden er verdiepende sessies plaats, 

zodat kan worden toegewerkt naar de lancering van een gezamenlijk platform in 

2023. 

>> LEES MEER 

  

https://www.linkedin.com/company/hdb-bv/
https://www.linkedin.com/company/tepron-bv/
https://www.cob.nl/monitoring
https://www.cob.nl/monitoring
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/onderwijs/cursus-tunnelveiligheid/
http://www.cob.nl/docenten
https://www.cob.nl/beheerenonderhoud
https://www.cob.nl/beheerenonderhoud
https://www.cob.nl/platformtv
https://www.cob.nl/platformtv
https://www.cob.nl/platformduurzaamheid
https://www.cob.nl/platformwor
https://www.cob.nl/platformgeotechniek
https://www.cob.nl/monitoring
https://www.cob.nl/monitoring
https://www.cob.nl/monitoring
https://nl.linkedin.com/in/nicolepoort
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/kennisarena/nieuwe-werkwijzen-en-technieken/verduurzaming-van-de-kabels-en-leidingenbranche/
https://www.cob.nl/samendigitaal
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/samen-digitaal/


 

Nieuws van het Kennisplatform 

Tunnelveiligheid 

Het KPT geeft op 9 november 2023 van 13-15 uur een webinar over 

bediencentrales voor tunnels. Een aantal gemeentes en provincies is bezig om 

hun huidige verouderde verkeerscentrales te vervangen of hebben al nieuwe 

verkeerscentrales in gebruik genomen. In deze webinar wordt vanuit een 

tunnelveiligheidsperspectief ingegaan op de gekozen bedienconcepten en de 

veranderingen voor de operators.  

>> LEES MEER 
   

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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  NEDERLANDS KENNISCENTRUM VOOR ONDERGRONDS BOUWEN EN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK 

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

  

  
  

 

https://www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/bijeenkomsten/webinar-bediencentrales-voor-tunnels/
https://cob.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=f4edd479eb&e=7e267fa270&c=7168d3d3c3

