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Op de agenda:   
 

• 13-1-2018 
Open dag 
Rotterdamsebaan 
 

• 20-1-2018 
Open dag 
Noord/Zuidli jn 

 
 
In het nieuws: 

 
Wereldprimeur in 
Eindhoven 

Eindhoven start ’s werelds 

eerste proef met het afvangen 

van fijnstof in de openbare 

ruimte. Naast de uitgang van 

de ondergrondse 

parkeergarage op het 

Stadhuisplein worden dertig 

zuiveringsinstallaties geplaatst. 

Een uitgebreid netwerk van 

hoogwaardige meetapparatuur  

 

    

  

In deze nieuwsbrief: 

Zo vlak voor Kerst houden we het kort. Het COB wenst u hele fijne 

feestdagen en een gelukkig 2018. We hopen u in het nieuwe jaar snel 

weer te zien! 

   >> FLEXIVAL OP 25 JANUARI 2018 

   >> OOK BIJ HET COB 

Zet de toon voor 2018 

We praten al heel lang over de noodzaak om de ondergrond te betrekken in 

de ruimtelijke inrichting van ons land, maar wat is de ondergrond nu waard? 

Wat draagt de bodem bij aan de maatschappelijke opgaven waar we voor 

staan en hoe maak je dat betaalbaar? Daar draait het om tijdens het Flexival 

op 25 januari 2018. Meld u aan en start het jaar met een frisse blik! 

 

Het Flexival is een dag waarop net 

even anders tegen ruimtelijke 

planning wordt aangekeken.  

(Foto: COB) 

 

 

 

 

 

 

Het Flexival zet aan het denken, ontwricht en brengt samen. Voor één dag 

verdwijnen barrières en verrijzen dwarsverbanden. U krijgt een blik op de 

ondergrond vanuit sociologisch perspectief en zult u zien dat klagen over de 

ondergeschikte positie van de bodem geen zin heeft. De Bouwcampus is de plek waar 

het allemaal gaat gebeuren: 

• Bezoek een vrijplaats waar we innovaties kunnen uitproberen, waar de bodem 

een integraal onderdeel is van de leefomgeving van de toekomst en waar weinig 

belemmeringen zijn op gebied van regelgeving: The Green Village. 
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houdt daarna de luchtkwaliteit 

rondom het plein vier maanden 

in de gaten. 

>> Lees meer 

 

  
Ook interessant: 

 
'Ondergrondse 
oplossingen voor 
toenemende 
verstedelijking' 

Land+Water heeft een artikel 

gepubliceerd van Geert 

Roovers, lector aan Saxion 

hogeschool en projectleider 

van het COB-onderzoek 

Waarde van ondergronds 

bouwen. Hij legt uit hoe het 

onder de grond brengen van 

functies kan bijdragen aan 

een duurzame omgang met de 

toenemende verstedelijking. 

>> Lees meer 

 

  
  

• De gemeente Delft maakt u deelgenoot van de waarde van de bodem voor 

de energieopgave. Van strategie naar concrete uitvoering. 

• Verdiep u in een wolkbreuk: welke impact heeft het veranderende klimaat op 

vitale ondergrondse netwerken en hoe neem je maatregelen? 

• De beheerder van de Waterwolftunnel legt uit waarom hij op zoek is naar de 

baten van 'zijn' tunnel. Met z'n allen zoeken we mee. 

• We bouwen een trap om meervoudig ruimtegebruik te financieren. 

• Ga met studenten stedenbouwkunde van Saxion hogeschool aan de slag met 

het verbinden van boven- en ondergrond. 

• Hoe kun je bodeminformatie visualiseren voor een omgevingsvisie of 

omgevingsplan? Probeer het uit voor de gemeente 's-Hertogenbosch. 

• Een bijzonder ganzenbord laat u kennismaken met de rol van de ondergrond in 

de Omgevingswet. 

• We denken na over voorspelbare verrassingen. Daar moeten we 'snel' op 

kunnen reageren, maar de ondergrond is niet snel. Durft u het aan? 

>> Bekijk het programma op de website 

 

Het Flexival biedt dé kans om de juiste toon te zetten voor 2018. Ga niet gewoon 

verder waar u gebleven was, maar breng uw brein in beweging en laat u inspireren. 

Deelname aan het Flexival is gratis en aanmelden kan eenvoudig online. Zorg 

ervoor dat u erbij bent de 25e! 

>> Naar het online aanmeldformulier  

Ook bij het COB... 

Platform Beheer en onderhoud 

Tijdens de bijeenkomst van het platform Beheer en onderhoud op 7 december jl. 

discussieerden de leden over de manier waarop big data zijn intrede doet in de 

wereld van beheer en onderhoud. Er is grote interesse in data die een tunnel 

genereert tijdens bedrijf, maar het delen van die data brengt ook risico’s met zich 

mee. Een kleine werkgroep zal dit spanningsveld nader onderzoeken. 

>> Lees meer 

 

Programmaraad 

Dit keer geen ontbijt, maar schalen met tapas voor de programmaraad van het COB. 

En uiteraard presentaties met plannen voor het komende jaar. De 

programmaraadleden konden op 13 december jl. in gesprek met de COB-

coördinatoren om mee te denken over de richting van het COB. Dat leverde 

interessante ideeën op! 

>> Lees over de programmaraad 

 
   

  

  
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 
  

  
 

  

  
NEDERLANDS KENNISCENTRUM VOOR ONDERGRONDS BOUWEN EN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK 
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