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Bezoekadres  

De Bouwcampus, 

begane grond 

Van der Burghweg 1 

2628 CS Delft 

 

Postadres  

Postbus 582 

2600 AN Delft 

LinkedIn 

@cobtweet 

 

  
Op de agenda: 
• 15-09-2017 

Lezingenmidddag KIVI 
TTOW: Fietsenstall ingen  
 

• 21-09-2017 
SIKB-jaarcongres 
 

• 28-09-2017 
Maxi- en minicursussen 
riolering 

 

 
Projectenmarathon 

Woensdag 11 oktober 2017 is 

de Projectenmarathon van KIVI 

TTOW en het COB. Zet hem vast in 

uw agenda, aanmelden kan 

binnenkort. 

>> Lees meer 

 

  

    

Nieuwe COB-coördinatoren 

Er werd goed gehoor gegeven aan de oproep voor nieuwe COB-

coördinatoren. Na uitgebreide gesprekken met de kandidaten zijn er vijf 

mensen aangesteld. We stellen ze graag aan u voor. 

 

 

Liefst drie nieuwe namen voor het aandachtsgebied Tunnels en veiligheid. Mirjam 

Cauvern en Arjan Verweij nemen samen het platform Veiligheid en de projecten 

onder hun hoede. Mirjam is directeur bij Triple Bridge en werkt als projectmanager 

en consultant aan grote infrastructurele projecten. Ze is onder andere 

gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken en het inrichten van het 

besluitvormingsproces en inkoopvraagstukken. Arjan heeft bij Rijkswaterstaat in 

diverse functies en projecten gewerkt op het gebied van waterbouw, tunnelbouw, 

assetmanagement en industriële automatisering. Nu is hij afdelingshoofd Water- 

en tunnelbouw bij Sweco. Ronald Gram gaat zich richten op het beheer en 

onderhoud van bestaande tunnels. Als oprichter en partner van Covalent is hij 

betrokken bij grote industriële automatiseringsprojecten voor tunnels, 

infrastructuur, spoor en luchthavens. Hij heeft onder meer meegewerkt aan de 

Landelijke Tunnelstandaard. 

 

Het aandachtsgebied Ordening en waarde komt onder leiding 

van Gijsbert Schuur. Hij was al nauw betrokken bij 

het platform Meerwaarde ondergrond en gaat zijn rol verder 

uitbreiden. Door zijn adviseursfunctie bij Antea Group heeft 

Gijsbert veel ervaring met bodembeleid, gebiedsgericht 

grondwaterbeheer, de Omgevingswet en integrale 

gebieds(her)ontwikkeling. 
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Ook op de website: 

 
Bezoek aan Museonder 
 

 

>> Lees meer 

 

 
Kom op het podium! 

Bespeelt u een instrument of kunt u 

goed zingen? Laat het ons weten en 

wie weet speelt u in de COBand op 

het komende COB-congres. 

>> Lees meer 

 

  
  

>> De leden van het platform Meerwaarde ondergrond hebben onlangs een 

bezoek bracht aan Het Nationale Park De Hoge Veluwe en het Museonder. U leest 

er meer over op de platformpagina.  

 

 

Het platform Kabels en leidingen krijgt Stanley Hunteals 

coördinator. Stanley is projectmanager en engineer bij 

Tebodin, waardoor hij veel praktische kennis meebrengt. 

Bovendien is Stanley lid van de PR- en 

redactiecommissie van het Buisleiding Industrie Gilde (BIG). 

Hij heeft daarbij speciale aandacht voor beleidsmatige 

onderwerpen en ordening van de ondergrond. 

Nog één 

Voor het aandachtsgebied Kabels en leidingen is het COB 

nog op zoek naar een boegbeeld; een gevestigde naam met 

veel kennis en contacten die het vakgebied samen met 

Stanley naar een hoger plan tilt. Voelt u zich aangesproken, 

of kent u iemand? Neem dan contact op via info@cob.nl / 

085 4862 410. 

  

 

  

  

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 

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