Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...

In deze nieuwsbrief:
>> COB-CONGRES 2015: FEESTJE MET INHOUD
Ons adres:
Bezoek
De Bouwcampus,
begane grond
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft
Post
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>> PROGRAMMA FLEXIVAL 2016 ONLINE
>> OOK BIJ HET COB...
>> NIEUWS VAN HET KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

COB-congres 2015: feestje met inhoud
Volle zalen, een vol programma en
mensen vol enthousiasme. Dat
kenmerkte het COB-congres van 10
december jl. De circa driehonderdvijftig

Op de agenda:



13-1-2016
O ffi ciël e lance ri n g
Bouw ca mpus

gasten en vele sprekers vanuit het
netwerk maakten de dag samen met het
COB tot een succes.



21-1-2016
Fl e xi val

Deze keer werd het thema niet geïntroduceerd met een filmpje, maar



21 T/M 29-1-2016
PAO : Paal funde ri nge n voor
ci vie le constructie s

er samen met zijn bandleden van HEAVYLIGHT voor dat de gasten een



26-1-2016
Ni e uw e
be l ei dsontw i kkeli nge n i n de
onde rgrond



27-1-2016
Bouw congre s



11 EN 12-2-2016
PAO : Ri sicoge stuurd
grondonde rzoe k



18-2-2016
K i ck- off Waarde van de
onde rgrond

door het publiek zelf. Allart Hoekstra, webdeveloper bij het COB, zorgde
themalied ten gehore brachten. Hiermee was (letterlijk) de toon gezet
voor de rest het plenaire programma. De inhoud volgde in rap tempo. Van
3D-betonprinten naar de nieuwe marktvisie, en van wayfinding naar de
uitreiking van de Schreudersprijs 2015.
De SCHREUDERSPRIJS 2015 ging naar de Willem van Oranjetunnel/station
Delft. De jury roemde het project onder meer om de grote
maatschappelijke waarde en de slimme (technische) aanpak. Er was ook
een eervolle vermelding voor de verbouwing van het museum Ons' Lieve
Heer op Solder.
>> LEES MEER

Na de pauze volgden drie ronden met parallelsessies. Alle presentaties
werden goed bezocht. U kunt de sheets als pdf downloaden vanaf onze
website. Op de website vindt u ook een aantal leuke reacties die we

In het nieuws:

kregen van studenten van Avans Hogeschool. "Door het COB-congres heb

Ketheltunnel gaat open

ik een duidelijker beeld gekregen van wat ondergronds bouwen allemaal

Vanaf vrijdagavond 18 december 2015

inhoudt. Zo heb ik gezien dat het vak niet alleen maar rekenen en

19.30 uur kunt u van Schiedam naar

tekenen betekent", aldus een van de studenten.

Delft door de nieuwe Ketheltunnel

>> NAAR CONGRESPAGINA

rijden. De andere richting wordt
zondagavond opengesteld. Op 8
december jl. oordeelde de gemeente
Schiedam positief over de veiligheid en
werd de ope nstel li ngsve rgunni ng
ve rl ee nd . De wate rve rgunning i s
op 15 de ce mbe r jl . afge geve n ,
wel onder voorwaarden. Om de tunnel
droog te houden, mag Rijkswaterstaat
dagelijks 1,45 miljoen liter water
wegpompen mits het water terug de
polder in komt via een retourbemaling.

Het congres vond plaats in de industriële panden van Lijm & Cultuur in
Werkzaamheden ondergrondse
bierleiding van start

Delft. (Foto: Vincent Basler)

Brouwerij De Halve Maan in Brugge is
begonnen met de aanleg van een
ondergrondse bierleiding. De leiding
van ruim drie kilometer lang gaat de
brouwerij, in het centrum aan het
Walplein, verbinden met de bottelarij
buiten de stad. Hiermee valt het
verkeer met tankwagens voor het
ophalen van het bier straks weg.
> > Lee s mee r

Programma Flexival 2016 online
Op 21 januari 2016 kunt u werken in festivalsferen. De Carrousel
Ondergrond en Ordening heeft een interessant programma
samengesteld voor het Flexival die dag. Bekijk het online en meld
u aan!
Er zijn hoorcolleges, interactieve sessies en excursies; allemaal over
onderwerpen op het snijvlak van ondergrond en ruimtelijke planning. In
het kort:

Ook interessant:
Aan de slag met energiezuinige en
schone tunnels

- Tien lessen van de Noord/Zuidlijn
- De omgevingsvisie als kans
- Praktijkgemeenschap Ondergrond

Op initiatief van Stichting KIEN slaan

- MKBA ondergronds ruimtegebruik

vijftien organisaties uit overheid,

- Mutual Gains Approach... Of toch niet?

wetenschap en bedrijfsleven de

- Manifest Ruimte 2040

handen ineen om het verduurzamen

- Het ontstaan van het moderne Nederland

van bestaande tunnels te onderzoeken

- Excursie Noord/Zuidlijn

en hiervoor innovatieve concepten te
ontwikkelen. De partijen, waaronder

Het Flexival vindt plaats van 9.00 tot 18.00 uur bij Sociëteit L.A.N.X.,

het COB, gaan same nwe rke n i n de

Nieuwezijds Voorburgwal 163-167 te Amsterdam.

zoge he ten Innovati e tafe l

>> MEER INFORMATIE EN AANMELDING

Tunnel s . U wordt van harte
uitgenodigd om hieraan bij te dragen.
Voor meer informatie kunt u contact

Ook bij het COB...

opnemen met Koos Kerstholt,

Rapport: Gevolgen inwerkingtreding Wet lokaal spoor (V150)

themacoördinator bij Stichting KIEN:

Om meer helderheid te scheppen in de wet- en regelgeving rondom

kooske rsthol t@sti chti ngki en.nl /

railtunnels, heeft een werkgroep van het COB, in samenwerking met het

06-22-517236.

Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), een verkenning uitgevoerd. De

Enquête projectcomplexiteit
Joris Obdam, student Construction
Management and Engineering aan de

rapportage gaat onder meer in op relevante wetsartikelen, verplichte
instrumenten en het proces.
>> DOWNLOAD HET RAPPORT VANAF DE KENNISBANK

TU Delft, doet onderzoek naar het
meten van projectcomplexiteit bij

Platform Kabels en leidingen

projecten met een groot IT-

Donderdag 3 december jl. is het COB-

component. Bent u als projectmanager

PLATFORM KABELS EN LEIDINGEN op bezoek

betrokken (geweest) bij integrale

geweest bij Liander in Duiven. Geïnspireerd

tunnelbouwprojecten en verkeers- en

door deze locatie, waar circulair bouwen hét

tunneltechnische installaties? Vul dan

centrale thema was van de herontwikkeling,

de di gi tal e vrage nli jst in.

hebben de deelnemers gediscussieerd over
circulaire economie bij ondergrondse
infrastructuur. Daarna is er gekeken naar de gevolgen van aardbevingen
op onze kabel- en leidinginfrastructuur, de Omgevingswet die van
projecten een integrale afweging tussen boven- en ondergrondse aspecten

Proost!

vraagt en de actuele ontwikkelingen rondom het gebruik van
Namens het hele COB-team: fijne

detectietechnieken voor het opsporen van kabels en leidingen. (Foto:

feestdagen en een gelukkig 2016!

COB)
Verslag Carrouselbijeenkomst online
Ine Flinkers en Roger Derksen (Team Bodem/Ondergrond van de
gemeente ’s-Hertogenbosch) namen de Carrouseldeelnemers op 12
november jl. mee in hun werkpraktijk. Het doel: voelsprieten ontwikkelen
voor het politieke krachtenveld van de eigen organisatie. Hoe kun je
samenwerking met collega’s handen en voeten geven? In het verslag
vindt u kantoorstrategieën, ongeschreven regels en praktische tips.
>> NAAR PROJECTPAGINA

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid


Op 9 maart 2016 organiseert het KPT in samenwerking met het COB
van 13.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst over virtueel testen bij
tunnelprojecten. Heeft u interesse in deelname? Geef dit dan door via
INFO@KENNISCENTRUMTUNNELVEILIGHEID.NL. In januari 2016 volgt de

uitnodiging voor de bijeenkomst.

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

