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Technische hoogstandjes en de nieuwste bouwwerken, u maakt het
mee tijdens de Projectenmarathon. Het jaarlijkse evenement van
KIVI TTOW en het COB brengt u op plekken waar u normaal niet
mag komen en er is volop gelegenheid voor vragen.
In samenwerking met het COB en de Ondergrondse nodigen wij u van harte uit voor de:

KIVI TTOW Projectenmarathon 11 oktober 2017

Garenmarkt (aanbouw) - Lammermarkt (gereed) - Maastunnel (renovatie)
Al vele jaren organiseren KIVI TTOW en het COB de Projectenmarathon. Een dag waarop een aantal
ondergrondse bouwprojecten speciaal voor ons de deuren openstellen. Er zijn bovendien rondleidingen
en presentaties van experts, zodat u alles te weten komt over de techniek achter de schermen. Daarnaast
is de dag bij uitstek geschikt om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Of laat u - als
professional of student - juist inspireren tot nieuwe ideeën.

Links de parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt in Leiden (beelden: COB en JHK), rechts de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam (foto: facebook.com/maastunnel).

Bent u KIVI-lid, participant van het COB of student dan kunt u zich kosteloos aanmelden.
Overige belangstellenden betalen 190 euro incl. btw.

Startadres Projectenmarathon 		
Stadhuis, Stadhuisplein 1			
2311 EJ Leiden - Burgerzaal			

Parkeergelegenheid				Veiligheidsschoenen
Parkeergarage Morspoort			 verplicht! Alleen nodig
Parkeergarage Breestraat (Hoogvliet)
in Rotterdam

Programma
9.00 uur 			 Inloop
9.30 – 9.40 uur 		 Welkom
				

Chris de Vor, programmamanager bereikbaarheid bij gemeente Leiden

9.40 – 10.10 uur 		

Lezing over parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt

10.10 – 10.40 uur 		

Technische lezing over parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt

10.40 – 10.50 uur 		

Lopen naar bouwplaats Garenmarkt

10.50 – 11.50 uur 		

Excursie op twee locaties Garenmarkt (wissel na 20 minuten)

11.50 – 12.20 uur 		

Lopen naar parkeergarage Lammermarkt

12.20 – 13.20 uur 		

Presentatie in en rondom de Lammermarkt

13.20 – 14.30 uur 		

Vertrek met de bus naar Rotterdam. Lunch in bus! Ontvangst in Rotterdam.

14.30 – 15.00 uur 		

Lezing over nut en noodzaak van het renoveren van de Maastunnel

15.00 – 16.00 uur 		

Technische lezing over de Maastunnel

16.00 – 17.30 uur 		

Excursie Maastunnel

17.30 – 21.00 uur 		

Borrel, diner in Rotterdam (de bus vertrekt rond 21.00 uur naar Leiden Centraal station)

				

				

				
				

				

				

				

				
				
				

				

Peter Gossink, projectdirecteur bij Dura Vermeer Infra Landelijke projecten

Marjorie Greveling-de Vos, integraal ontwerpmanager bij Dura Vermeer Landelijke projecten

Tim van den Berg, hoofduitvoerder Combinatie parkeergarages Leiden Dura Vermeer - BESIX
Wiedse Louwerse, projectmanager Combinatie parkeergarages Leiden Dura Vermeer - BESIX

Peter Gossink en Marjorie Greveling- de Vos

Peter Gossink en Marjorie Greveling- de Vos

Anton Ruiter, projectmanager tunnelbeheer Maastunnel bij gemeente Rotterdam

Jacco Groen, projectmanager Maastunnel bij Mobilis TBI
Diederik van Zanten, projectdirecteur Maastunnel bij gemeente Rotterdam
Wilbert Jansen, contract-/tendermanager Maastunnel bij gemeente Rotterdam

Henriette Edens, communicatieadviseur Maastunnel bij gemeente Rotterdam

Deze Projectenmarathon wordt mede mogelijk gemaakt door:

