Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...

In deze nieuwsbrief:
>> HAAL OOK ALLE WINST UIT DE ONDERGROND!
>> PROGRAMMA COB-CONGRES 2014 ONLINE
Op de agenda:

>> GAAT U MEE NAAR A2 MAASTRICHT?
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID
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>> OOK BIJ HET COB...
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Haal ook alle winst uit de ondergrond!

 25 EN 26-09-2014
Nati onal e
We ge ncongre s

De ondergrond zit vol kansen: benut u ze allemaal? Op 9 oktober
2014 kunt u daarachter komen. De COB-platforms Kabels &Leidingen

 2-10-2014
Funde ri ngsdag

en Ordening &Ondergrond organiseren die dag een gezamenlijke

 7-10-2014
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Parke e rcongre s

ervaringen kunnen uitwisselen.

 9-10-2014
Ge bie dsge ri cht
grondw ate rbe hee r
 9-10-2014
Maste rcl ass Compl e xe
i nfrastructuur

bijeenkomst waarop kanshebbers en kanskenners inzichten en

Binnen de COB-platforms KABELS &LEIDINGEN en ORDENING &ONDERGROND wordt
voortdurend gezocht naar manieren om partijen zoals opdrachtgevers,
ontwikkelaars, projectleiders en bestuurders bewust te maken van de kansen
die de ondergrond biedt. Op 9 oktober aanstaande organiseren de platforms
hiertoe een gezamenlijke bijeenkomst voor platformdeelnemers
(kanskenners) én hun collega's die mogelijk winst laten liggen
(kanshebbers). Tijdens de bijeenkomst delen de groepen hun ervaringen en

Projectenmarathon
In tegenstelling tot eerdere

inzichten, en bepalen ze gezamenlijk wat hen gaat helpen in de toekomst, en
wat of wie ze nodig hebben om de kansen te pakken.

berichten, zal de
Proje cte nmarathon 2014

Denkt u dat u best eens een kanshebber zou kunnen zijn? Neem dan

plaatsvinden op woensdag 1

contact op met Edith Boonsma via EDITH.BOONSMA@COB.NL / 085 4862

oktober aanstaande. We starten in

408 voor meer informatie over de bijeenkomst.

Utrecht bij het project Nie uw Hoog
Cathari jne en eindigen in

>> LEES MEER OP ONZE WEBSITE

Maastricht bij de ge stapel de

Congresprogramma online

tunnel voor de A2 . Vanaf
aanstaande maandag (1 sept.) kunt

Aan de uitnodiging wordt nog gewerkt, maar het programma is rond!

u zich aanmelden.

Het COB-CONGRES 2014 zit vol concrete projecten en echte kennis,

> > Me e r i nformatie

afgewisseld met inspirerende zijpaden. U kunt dit jaar onder meer
deelnemen aan masterclasses. Ook presenteren we acht nieuwe
initiatieven waarop u direct kunt intekenen.
Het thema van het COB-CONGRES 2014 is Mix&Match: we verdiepen ons in de
combinaties die nodig zijn om complexe ondergrondse projecten tot een
succes te maken. Hoe kun je mensen, disciplines en organisaties bij elkaar
brengen en diversiteit optimaal benutten? Op het congres delen COB-

(Beeld: Avenue2)

participanten hun ervaringen uit de praktijk.
Daarnaast kunt u in twee nieuwe onderdelen kennismaken (en meedoen!)

Ook op de website:

met COB-projecten. U krijgt alle details van de ACHT NIEUWE INITIATIEVEN die
zijn ingediend bij het kennis- en innovatieprogramma Bodem en ondergrond,

Schreudersstudieprijs

waarbij u zich ter plekke kunt aanmelden als deelnemer. Vervolgens zijn er

Let op, aanstaande maandag (1

vier masterclasses. Hierbij delen we recent ontwikkelde kennis, bijvoorbeeld

sept.) om 12.00 uur sluit de

over integraal werken in tunnelprojecten, zodat u er in de praktijk mee aan

inschrijfperiode voor de

de slag kunt.

Schre ude rsstudi e pri js 2014 . Als

>> BEKIJK HET PROGRAMMA

u met uw scriptie nog kans wilt
maken op eeuwige roem en 2500
euro, zult u dus snel moeten zijn.

Dag (z)onder maaiveld
Op donderdag 10 juli jl. stond de
K unsthal Rotte rdam in het teken
van ondergronds ruimtegebruik in
stedelijke ontwikkeling. Met meer
dan honderdtwintig mensen was
Urban unde rground , onderdeel

Geen zin om te wachten op de uitnodiging? Ga dan
naarWWW.COB.NL/AANMELDENCONGRES en meld u aan voor het congres!

van IABR-2014, een succes. Een van
de sprekers was CO Bambassade ur Jacqueli ne
Crame r . Zij ging onder meer in op
de uitdaging om verschillende
functies op een duurzame manier
optimaal te combineren.
> > Lee s mee r

Gaat u mee naar A2 Maastricht?
Het PLATFORM O&O gaat op maandag 15 september aanstaande op
bezoek bij A2 Maastricht. Heeft u interesse in deelname? Er zijn nog
enkele plekken beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op
met Edith Boonsma: EDITH.BOONSMA@COB.NL / 085 4860 608. Het
centrale onderwerp van de bijeenkomst is het omgaan met
onzekerheden die de ondergrond met zich meebrengt.

In het nieuws:
Opera in de tunnel
Op 31 augustus transformeert

Nieuws van het Kennisplatform
Tunnelveiligheid

de Slui ski ltunne l tot een heuse

Het Kennisplatform

concertzaal. Si nfoni a

Tunnelveiligheid (KPT)

Rotte rdam speelt er de opera

organiseert dit najaar

Gianni Schicchi, waarbij een

verschillende bijeenkomsten:

uitvoering op een groot scherm in de
tunnel wordt geprojecteerd. Na de



Op 15 september a.s. is er een bijeenkomst voor de experts van het

opera volgen nog enkele andere

KPT, met aansluitend een bezoek aan de A4 Delft-Schiedam. Dit is een

klassieke werken.

besloten bijeenkomst.

> > Lee s mee r



Voor het bevoegd gezag voor tunnels wordt op 30 oktober a.s. in
Harderwijk een bijeenkomst georganiseerd. Heeft u als bevoegd gezag

Ondergronds internet

voor tunnels geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich aanmelden

Wifi komt er niet, maar een

via INFO@KENNISPLATFORMTUNNELVEILIGHEID.NL

3G/4G-verbinding wordt wel
mogelijk in de Noord/ Zui dli jn.
Mobiele providers gaan zogeheten

>> ZIE OOK DE WEBSITE VAN HET KPT

leaky cables ('lekkende kabels')
aanleggen, een
communicatiesysteem dat al langer
gebruikt wordt in de mijnindustrie.

Ook bij het COB...


> > Lee s mee r

Zoals u in het programma van het COB-CONGRES 2014 kunt zien, schiet
het op met het HANDBOEK TUNNELBOUW. Momenteel wordt hard
gewerkt aan het digitaliseren van alle informatie tot een
toegankelijke website. Het handboek zal het SATO ('SPECIFIEKE

Telefoonnummer COB

ASPECTEN TUNNEL ONTWERP') gaan vervangen, de huidige richtlijn voor

Met het oog op de toekomstige

het ontwerp van tunnels. In het nieuwe handboek komen vele best

verhuizing naar de Bouwcampus in

practices (opgesteld in samenwerking met marktpartijen) voor zowel

Delft, is het COB overgestapt op

rijksweg- als spoor- en niet-rijkswegtunnels.

internetbellen. Hierdoor zijn onze
telefoonnummers gewijzigd. Het
nieuwe algemene nummer is
085 4862 410. De oude nummers
(beginnend met 0182-540) zijn
nog te gebruiken, maar komen op
termijn te vervallen.



Houd ook volgende maand de nieuwsbrief in de gaten: dan verschijnt
namelijk de nieuwe ONDERBOUWING MET BIJBEHORENDE VERDIEPING.
Hierin leest u onder meer over het geheim achter SUCCESVOLLE
EXPERTTEAMS, de techniek in deLANDTUNNEL A4 DELFT-SCHIEDAM en de

slimme vondsten bij de verbouwing van het MAURITSHUIS.

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
GRONINGENWEG 10, POSTBUS 420, 2800 AK, GOUDA. TEL.: 0182 540 660

