
 
 
UITNODIGING G23 Netwerkdag       13 februari 2012 
 
Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht 
 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. 
 
Deze dag staat vooral in het teken om als Stadsingenieurs kennis op te doen,  kennis met 
elkaar te delen en niet in de laatste plaats om elkaar te leren kennen. 
 
Het thema voor deze dag is 'Ondergronds Bouwen'.  Op basis van dit thema hebben wij een 
enerverend programma voor u samengesteld met boeiende sprekers en een rondleiding op 
de projectlocatie van het nieuwe Utrechtse Stationsgebied. Ook kunt u op een actieve manier 
kennismaken met elkaar en met het thema ondergronds bouwen. Dit deel wordt mede 
georganiseerd door het Centrum Ondergronds Bouwen (COB). 
 
 
Het programma van deze middag ziet er als volgt uit: 
 
 
We beginnen de middag bij:Projectorganisatie Stationsgebied (POS) te Utrecht 
Bezoekadres Infocentrum Stationsgebied: Vredenburg 40 
3511 BD Utrecht (voormalig pand RAF/Staffhorst) 
 
12:45-13:00 uur Inloop Projectorganisatie Stationsgebied  
13:00-13:15 uur Opening G23 Netwerkdag door Dan Bekker (hoofd IBU 

Stadsingenieurs) 
13:15-14:30 uur Puzzelen voor gevorderden  

                      Utrecht bouwt in het Stationsgebied aan de toekomst van de stad.  
Een zeer intensief gebruikt gebied wat naast bouwen ook moet  
blijven functioneren. Aan de hand van een presentatie krijgt u een 
kijkje in zowel de ondergrondse als de bovengrondse uitdagingen op  
deze vierkante kilometer! door Simon Roozen (Manager Realisatie  
POS) 

  
Het vervolg van de G23 Netwerkdag zal plaatsvinden bij: IBU Stadsingenieurs 
Adres: Ravellaan 96 
3503 RJ Utrecht 
 
15:00-15:30 uur Plenaire sessie door Karin de Haas – Centrum Ondergronds Bouwen 

(coördinator Kennis & Communicatie COB) 
15:45-16:45 uur Workshop COB (subsessies, voor meer informatie zie de bijlage 

“Bijdrage van het COB aan de G23 Netwerkdag”) 
17:00-18:30 uur  Borrel en wok in kantine IBU Stadsingenieurs 
18:30 uur    Afsluiting Dan Bekker 
 



 
Voor wie is deze middag? 
 
De doelgroep voor deze G23 Netwerkdag zijn bij voorkeur teamleiders, projectleiders en/of 
projectmedewerkers die inhoudelijk betrokken zijn bij het thema Ondergronds Bouwen. 
 
Graag willen we u vragen om twee personen van uw ingenieursbureau af te vaardigen naar 
deze stadsingenieurs-netwerkdag. 
 
 
Aanmelden voor deze middag 
 
Aanmelden kan via het bijgevoegde aanmeldingsformulier, dat wij graag vóór vrijdag 9 
maart 2012 terug willen hebben. Op dit formulier kunt u aangeven welke workshops uw 
interesse hebben, voor het maken van een goede keuze kunt u hierover meer informatie 
lezen in de bijlage Bijdrage van het COB aan de G23 netwerkdag 
 
Het vervolg 
 
Aan deze G23 Netwerkdag willen we graag een vervolg geven. Zou u als gemeentelijk 
ingenieursbureau willen nadenken of u een passend vervolg aan een volgende netwerkdag 
zou willen geven? 
 
 
Wij hopen u te mogen ontmoeten op 12 april ! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de organisatie G23 Netwerkdag Stadsingenieurs, 
en mede namens de IBG-4 directeuren en de IBG-4 coördinatoren, 
 
…… 
 



Plattegrond 
 

 
 
Bereikbaarheid Infocentrum Stationsgebied Utrecht (A): 
 
Zoals vermeld vindt het eerste deel van de middag plaats bij POS en het tweede deel bij IBU 
Stadsingenieurs. De meest gemakkelijke manier om bij POS te komen is met het openbaar 
vervoer, het is 2 minuten lopen vanaf het station. Mocht u toch met de auto komen dan kunt 
u deze het beste parkeren bij parkeergarage La Vie (onder de Bijenkorf) of parkeergarage 
Paardenveld.   
Zie bijgesloten routebeschrijving Infocentrum Stationsgebied. 
 
Bereikbaarheid IBU Stadsingenieurs (B): 
 
Met de auto: 
 
Indien u met de auto naar het Infocentrum Stationsgebied bent gekomen, dan is het 
ongeveer 10 minuten rijden naar IBU Stadsingenieurs. 
Op het parkeerterrein van IBU kunt u gratis parkeren. 
 
Met openbaar vervoer: 
 
Indien u met het openbaar vervoer naar het Infocentrum Stationsgebied bent gekomen, dan 
kunt u (samen met de organisatie van de G23 Netwerkdag) naar het IBU lopen. Deze 
wandeling zal ongeveer 20 minuten gaan duren. 



G23 Netwerkdag   
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

Ja, ik geef mij op voor de G23 Netwerkdag op donderdag 12 april 2012 in Utrecht. 
 
 
Deelnemer 1:……………………………  Functie:…………………………….. 
 
Emailadres:…………………………….   Telefoon:…………………………… 
 
1e keuze workshop COB…………………………………………………………………….. 
 
2e keuze workshop COB…………………………………………………………………….. 
 
 
Deelnemer 2:……………………………  Functie:…………………………….. 
 
Emailadres:…………………………….   Telefoon:…………………………… 
 
1e keuze workshop COB…………………………………………………………………….. 
 
2e keuze workshop COB…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
Gemeente:……………………………. 
 
 
 
 
Als gemeentelijk ingenieursbureau geven we  ** wel/geen **  vervolg aan een volgende 
netwerkdag.   
 
Heeft u naar aanleiding van het programma nog vragen, stuur dan een e-mail naar 
mailto:s.smith@utrecht.nl of n.jonker@utrecht.nl  
 
 
Datum:…………………………………. 
 
 

 
Neem uw visitekaartje mee naar de G23 Netwerkdag Stadsingenieurs ! 

 
 

 
 
 

Stuur per post naar: 
IBU Stadsingenieurs 

Postbus 8375, 3503 RJ, Utrecht 
 

of email naar: 
 mailto:s.smith@utrecht.nl  

mailto:
mailto:s.smith@utrecht.nl
mailto:n.jonker@utrecht.nl
mailto:
mailto:s.smith@utrecht.nl


 
 
Genodigdenlijst G23 Netwerkdag 12 april 2012 
 
 
 
Gemeente Alkmaar – Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Alkmaar 
Gemeente Almere – Dienst Stadswerk, Afdeling advies- en Ingenieursbureau 
Gemeente Amsterdam – Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Apeldoorn – Afdeling Projecten 
Gemeente Arnhem – Dienst Stadsbeheer, sector Stadsingenieurs 
Gemeente Breda – Stadsbeheer, Directie Buitenruimte, Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Delft – Wijk- en Stadszaken, Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Den Haag – Afdeling Ingenieursbureau 
Ingenieursbureau Drechtsteden 
Gemeente Eindhoven, Sector Realisatie en Beheer, Afdeling Voorbereiding 
Gemeente Enschede, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Groningen, Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische zaken, Afd. Ing.bureau 
Gemeente Haarlem, Stedelijke projecten, Afdeling Techniek en Advies 
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Stadsbedrijven, Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Leiden, Dienst Bouwen en Wonen, Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Lelystad, Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Maastricht, Project Management Bureau, Ontwikkelingsbedrijf Maastricht  
Gemeente Nieuwegein, Afdeling Ingenieurs en Projectmanagementbureau 
Gemeente Nijmegen, Directie Grondgebied, Afdeling Projectmanagement en Realisatie 
Gemeente Rotterdam – Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Tilburg, Dienst Gebiedsontwikkeling, Afdeling Ingenieursbureau 
Gemeente Utrecht, Dienst Stadsbeheer, Ingenieursbureau Utrecht 
Gemeente Zwolle, Afdeling Civiel en Cultuurtechniek 
 
 


