
3 november 2011, Fort Voordorp 

Technologiesymposium COB - KIVI NIRIA TTOW

PROGRAMMA 

11.30 – 12.25 Ontvangst met lunch

12.25 – 12.45 Welkom en introductie 

Merten Hinsenveld, directeur COB: welke resultaten hebben het COB en het 

netwerk opgeleverd in 2011 en wat zijn de plannen voor 2012? 

12.45 – 13.05 40 jaar Passie voor Ondergronds Bouwen

Met een bijzonder jubileumboek en bijbehorende videofilm gaan we terug in de tijd. Jan Jonker, voorzitter van de 

jarige vakafdeling, blikt terug op  40 jaar KIVI NIRIA TTOW en reikt het jubileumboek uit.

13.05 – 14.10 Debat over de ingenieur van de toekomst 

De ingenieur van de toekomst, hoe ziet die eruit? Aan de hand van een stelling geven drie sprekers hun visie: Patrick 

Buck (ProRail) als opdrachtgever, Martijn Smitt (Strukton) als bouwer en Markus Thewes (Ruhr-Universität Bochum) 

representeert de buitenlandse markt. Uw mening horen we graag in het aansluitende debat.

 

14.10 – 14.30 Uitreiking Schreudersprijs

Juryvoorzitter Johan Bosch (RWS) en Ton Venhoeven (Rijksadviseur Infrastructuur) reiken de Schreudersprijs uit voor 

de meest innovatieve en verantwoorde ondergrondse toepassing.

14.30 – 15.15 Interactief pauzeprogramma

Participanten vragen ‘op de zeepkist’ uw aandacht voor een actueel probleem of nieuw initiatief. De genomineerden 

van de Schreudersprijs krijgen hier ook de ruimte om hun project te presenteren. 

15.15- 17.10 Parallel programma  in drie rondes en drie zalen

De laatste ontwikkelingen op het gebied van techniek, samenwerking en projectaanpak: professionals uit het netwerk 

brengen u op de hoogte. Er zijn drie zalen:

Zaal 1: Passie voor Techniek Zaal 2: Passie voor Samenwerken Zaal 3: Passie voor projecten

The Future of Tunnel Boring - Markus 

Thewes, Ruhr-Universität Bochum

Rotterdamse Baan: samenwerking tussen 

ambtelijk opdrachtgever en projectdirecteur  

- Wil van der Hoek, gemeente Den Haag en 

Paul Janssen, Rotterdamse Baan

Spoorzone Delft: Ondergronds bouwen in de  

stad - Remco Hoeboer, Prorail

Ondergronds parkeren en virtueel bouwen -  

Fred Renkema, Volker Infra Design

Hoe ontstaat de chemie op een buitenlands 

project en hoe vertaalt zich dit naar succes?

Peter van Westendorp, Strukton

Onder- en bovengrondse visie voor gebied 

Stadshavens Rotterdam, een (voormalig)  

havengebied - Maarten Nypels, GW 

Rotterdam

Aquaduct Oude Rijn A4: Aquaduct volgens  

de principes van ‘onderwater bouwen’ -  

Willem Gall, BAM

Ervaring met alliantiecontracten verwerkt bij  

de  A4 - Jaap Heijboer, RWS

Fehmarnnbelttunnel: langste afgezonken 

tunnel, van alternatief naar  

voorkeursoplossing - Wim Jannsen, TEC

 

17.10 – 18.30 Borrel 

Op de grondige borrel kunt u alle nieuwe ideeën, eigen inzichten en opgedane kennis delen met uw collega’s. 


