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>> AANMELDEN
 

Sfeer proeven

Dit is het COB-congres:
 

 Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...  

   

Op het programma

Vrijdag 3 november aanstaande bent u vanaf 11.45 uur van harte welkom
op de Bouwcampus in Delft. Er staat dan een lunch voor u klaar.

 

Om 12.20 uur start het voorprogramma met het optreden van de
COBand. Deze gelegenheidsformatie bestaat uit Peter Kole
(Rijkswaterstaat), Ad Rabenort (Covalent), Dennis van Amstel (Greenchoice)
en COB’er Allart Hoekstra. Zij verzorgen ook de opening van het plenaire
programma. 

 

Het plenaire programma houden we kort dit jaar:

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk
Keynote door Jeroen in 't Veld, directeur van de Rebel Group:
ondernemers die adviseren, investeren en realiseren. 
Uitreiking van de Schreudersprijs 2017 door Michèle Blom, DG
Rijkswaterstaat.

Vanaf 14.30 uur start het parallelprogramma met subsessies, demo's en
stands. U kunt uw eigen programma samenstellen aan de hand van een
blokkenschema. Een greep uit de onderwerpen:

RijnlandRoute
Oosterweelverbinding Antwerpen
Knoppentrainer
Next City Underground
Virtual-realitydemonstraties
KIVI TTOW Young members

Door de nieuwe opzet is er gedurende de middag veel ruimte om
te netwerken. Bovendien wordt de dag afgesloten met een gezamenlijke
borrel.

 

>> CONGRESPAGINA
 >> AANMELDEN

 

http://www.debouwcampus.nl/
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
https://twitter.com/cobtweet
https://www.cob.nl/aanmeldencongres
https://www.cob.nl/aanmeldencongres
http://mailchi.mp/c0cac2c047db/special-cob-congres2017?e=[UNIQID]
https://www.cob.nl/tunnelprogramma
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/activiteiten-voor-anderen/stichting-am-schreuders/schreudersprijs-2017.html
https://www.cob.nl/congres2017
https://www.cob.nl/aanmeldencongres


 

 

 (Foto's: Vincent Basler)

 

Op het congres: Schreudersprijs 2017
In het plenaire gedeelte van het COB-congres wordt dit jaar weer de
Schreudersprijs uitgereikt, dé prijs voor ondergrondse
bouwprojecten. Uit de tien inzendingen heeft de jury er vier
genomineerd als kanshebber.

 

Op alfabetische volgorde:

A2 Maastricht, door Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht.
Kustwerk Katwijk, door Royal HaskoningDHV, Hoogheemraadschap
van Rijnland, gemeente Katwijk, OKRA, Arcadis, Ballast Nedam en
Zwarts & Jansma architecten.
Onderdoorgangen Zutphen, door Royal HaskoningDHV,
Witteveen+Bos, Herman Kuijer, Maurer United Architects, gemeente
Zutphen en ProRail.
Parkeergarage Lammermarkt Leiden, door Combinatie parkeergarages
Leiden Dura Vermeer-BESIX.

Op het congres hoort u welk project er beloond wordt met 25.000 euro en
de eeuwige roem.

>> LEES MEER OVER DE SCHREUDERSPRIJS

 

 

Volg ons op Twitter @COBTWEET 
 

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

Stuur ze dan naar redactie@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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https://www.cob.nl/schreuders
https://twitter.com/#!/cobtweet
https://cob.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=0ca0252e922e4d6b588a6c662&id=f4edd479eb&e=[UNIQID]&c=188e96e239

