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Programma COB-congres compleet
Liefst veertien subsessies staan er op het programma
van het COB-congres volgende week vrijdag. Van
tunnels en tunnelveiligheid tot kabels en leidingen, en
ordening en waarde. Alle ondergrondse disciplines

@cobtweet

Op de agenda:
2-11-2017
Na ti ona al
ver keer sku nd e co n gres
7-11-2017
Ge otech nie kda g

komen langszij.
Op de website vindt u nu het complete programma van
het COB-congres 2017. Na het plenaire gedeelte (met o.a.
het tunnelprogrogramma en de uitreiking van de Schreudersprijs) is er
een parallelprogramma dat u naar eigen wens kunt invullen. Er zijn demonstraties,
stands, korte sessies en lange sessies, over technische en niet-technische

8-11-2017
Bo de m Bre ed
Sym po sium

onderwerpen. Door de nieuwe opzet is er ook veel ruimte om te netwerken.

9-11-2017
Na ti ona al cong r es
vee nb odem da l i ng

>> MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

16-11-2017
Bet on da g

Aanmelden is nog mogelijk!

De subsessies:
Kabels en leidingen: via regie naar strategie
Knoppentrainer: tunneltrainingsysteem met 3D-simulator

Ondergronds Deventer
komt tot leven
Een nieuw initiatief in Deventer
op 25 november 2017:
Kelderfest, een herfstavond
met tien intieme optredens in
kelders en souterrains in de
binnenstad. "Deventer kent
een heleboel bijzondere, vaak
middeleeuwse kelders", aldus
Garrelt Verhoeven van
Deventer Verhaal. "Normaal
niet toegankelijk, en het is heel

Het venijn van redundantie
De waarde van Amsterdamse tunnels
Maastunnel: als vanouds, met techniek van nu
Internationale kennis over tunnels
Next Underground
Het beheerdersperspectief in de digitale tunneltweeling
Oosterweelverbinding: grensverleggend ontwerpen in BIM
RijnlandRoute: misschien niet spectaculair, wel vernieuwend!
Cyber security bij Rijkswaterstaat
Terra Tactica en de herontwikkeling van stationsgebied Eindhoven
Onderhoud, een bijzondere vorm van nieuwbouw?
Fake it before you make it

speciaal dat je daar tijdens
Kelderfest een concert kunt
meemaken."

>> Lees meer

Nieuwe participant
iNFRANEA
Het COB-netwerk is weer iets
gegroeid. iNFRANEA heeft zich
aangesloten bij het COB.
Het civieltechnisch
adviesbureau is gespecialiseerd
in het ontwerp, de visualisatie
en de projectbeheersing van
nieuwe infrastructuur. Hartelijk

Speciaal voor het congres is een COBand geformeerd. Peter Kole (Rijkswaterstaat), Ad

welkom bij het COB!

Rabenort (Covalent), Dennis van Amstel (Greenchoice) en COB’er Allart Hoekstra

>> Lees meer

verzorgen niet alleen de opening van het congres, maar geven ook een optreden
tijdens de lunch. Daar wordt uiteraard al druk voor gerepeteerd. (Foto: COB)

Ook interessant:
Maand van de Onderwereld
Ook dit jaar organiseert de
gemeente Rotterdam in
november de Maand van de
Onderwereld. Er zijn ook
bijeenkomsten speciaal voor
professionals, bijvoorbeeld
over assetmanagement voor de
ondergrond, 3D-instrumenten
voor ruimtelijke planvorming
en sleufloze technieken voor
kabels en leidingen. U vindt het
programma op de website van
het COB.

>> Lees meer

>> Lees meer

Het COB op Symposium Bodem Breed
Hoe maak je de waarde van de ondoorgrondelijke en onzichtbare ondergrond
toch zichtbaar? En hoe geef je dit een duurzame plek in ontwerp- en
ontwikkelingsprocessen? COB-projectleiders Lidwien Besselink en Geert
Roovers geven hierover een workshop op 8 november aanstaande tijdens het
Symposium Bodem Breed.
In de sessie op Symposium Bodem Breed worden verschillende inzichten,
benaderingen en instrumenten gepresenteerd om de waarde van de ondergrond
zichtbaar te maken en zodoende te kunnen meenemen in ruimtelijke planprocessen en
besluitvormingstrajecten. Hoe werken deze benaderingen en instrumenten in de
praktijk, bijvoorbeeld binnen de gemeente Rotterdam? Wat kunnen we leren van
gerealiseerde ondergrondse projecten? Welke doorontwikkelingen zijn nodig? Lidwien
en Geert delen opgehaalde kennis en gaan met de deelnemers in discussie.
>> Lees meer over het project Waarde van ondergronds bouwen
>> Meer informatie over Symposium Bodem Breed

In het nieuws:
Primeur in Nederland:
hoogspanningskabels
'ritsen'

Ook bij het COB...
Bijzondere editie Projectenmarathon
Woensdag 11 oktober jl. voerde de Projectenmarathon van KIVI TTOW en het COB

Tennet introduceert samen met

langs Leiden en Rotterdam. De meer dan veertig deelnemers bezochten twee

BAM een innovatie voor het

parkeergarages en kregen een uniek kijkje in de Maastunnel. Op de website vindt u

aanleggen van ondergrondse

een kort verslag en veel mooie foto's.

hoogspanningskabels. De

>> Lees en zie meer

grondverdringende
techniek kan kabels
ondergronds aanleggen zonder
een al te grote impact op de
omgeving. Eind september
werd de techniek voor de
eerste keer toegepast.

>> Lees meer

De deels afgesloten Maastunnel in Rotterdam. (Foto: Vincent Basler)
Platform Beheer en onderhoud
Grote datasets, onverwachte (causale?) verbanden, slimmer onderhoud? Dat
onderzoeken de leden van het platform Beheer en onderhoud tijdens de bijeenkomst
op 7 december aanstaande. Dankzij moderne technieken weten we (realtime!) veel
van onze tunnelsystemen, maar die kennis zit verstopt in verschillende datasets. Door
gegevens slim te combineren, wordt de huidige conditie van een systeem en zijn
onderhoudsbehoefte in beeld gebracht. In welke mate draagt dat dan bij aan effectief
en efficiënt tunnelonderhoud?
>> LEES MEER

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Extra bijeenkomst 'Brand en evaluatie'
Het KPT organiseert op 28 november 2017 een extra editie van de themabijeenkomst
'Brand en evaluatie, samen aan de slag'. Centrale vragen: wat kunnen we leren van
recente branden in tunnels en welke kennis is opgedaan die gedeeld moet worden?
Aanmelden kan bij Simone Abel via info@kennisplatformtunnelveiligheid.nl.
>> Meer informatie

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!
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