Vreemde opmaak? Bekijk de nieuwsbrief online...
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>> 12 APRIL: FLEXIVAL OVER KABELS EN LEIDINGEN
>> GRATIS CURSUS PROJECTMANAGEMENT VOOR YOUNG PROFESSIONALS
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>> OOK BIJ HET COB...

12 april: Flexival over de toekomst van
ondergrondse kabels en leidingen
Heeft u zich al aangemeld voor het Flexival op 12 april aanstaande?
Het programma is zo goed als rond. Het congres (een 'flexibele
werkdag in festivalsferen') draait dit keer geheel om de toekomst
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van ondergrondse kabels en leidingen.
Op het plenaire podium
vieren we maar liefst twee

Op de agenda

feestjes. Niet alleen wordt

•

12-3-2019
Future urban mobil i ty

het rapport van Common

•

19 T/M 21-3-2019
Ri ole ringsVakdage n

infra overhandigd aan drie

•

10-4-2019
Be hee r e n onde rhoud
i nfrastructuur

provincie Zuid-Holland en

Het Nationaal Buisleidingen

Platform op 19-20 maart

ground voor ondergrondse
bestuurders, ook zetten de
netbeheerders hun
handtekening onder een
nieuw uitvoeringsprotocol.
Na de lunch is het tijd voor actie in het parallelle programma. U kunt zich

2019richt zich op onderhoud,

uitleven in de creatieve sessies die zich richten op samenwerking en

veiligheid en innovatie op het

verbinden, en de diepte in met de inhoudelijke sessies over bijvoorbeeld

gebied van buisleidingen.

regels en richtlijnen, graafschade en ruimtelijke ordening.

Daarnaast loopt de energietransitie

>> Bekijk het programma

dit jaar als een rode draad door het
programma. U kunt het gesprek

Het Flexival vindt plaats in COMM, het museum voor communicatie

aangaan met partijen uit de gehele

in Den Haag. Deelname is gratis. U kunt zich online aanmelden.

markt, waaronder leidingeigenaren,
grondroerders en overheden.

Beeld: Door de huidige situatie in de ondergrond en maatschappelijke opgaven komt
de kwaliteit van de leefomgeving onder grote druk te staan. (Door: Cartoon Blanche)

Voor de bijeenkomst van
het platform Meerwaarde
ondergrond wordt het Panorama

Nederland van het College van

Gratis voor young professionals: cursus
Management of engineering projects

Rijksadviseurs opgebouwd in de hal

Omdat het COB sponsor is van de leerstoel van prof. dr. Hans Bakker

van de Bouwcampus. Van 20 t/m

(TU Delft) mogen we twee gratis plaatsen aanbieden aan young

25 maart 2019 kunt u het

professionals in het netwerk. Bent of heeft u dé kandidaat hiervoor?

vergezicht gratis komen bekijken.

Laat het dan snel weten; de cursus start 26 april 2019.

Op dinsdag 26 maart 2019 kunt
u in Brussel naar een seminar

over afgezonken tunnels.
Vanwege het komende
Oosterweelproject in België (met
een nieuwe zinktunnel onder de
Schelde in Antwerpen) wil de
netwerkorganisatie ABTUS-

De vijfdaagse cursus (Engelstalig) is bedoeld voor ingenieurs op hbo- en woniveau met maximaal zeven jaar werkervaring. De cursus biedt hen de
mogelijkheid om op een interactieve manier de kneepjes van het
projectmanagementvak te leren. Omdat het COB benieuwd is hoe jonge
ingenieurs de opgedane kennis in een ondergronds project (willen)
toepassen, wordt als kleine tegenprestatie voor de gratis deelname een
artikel gevraagd.
>> Meer informatie

BVOTS kennis delen omtrent dit
onderwerp. Hans Mortier zal in zijn
presentatie mede aandacht
besteden aan het COB-

PAOTM/COB-cursus Veiligheid
ondergrondse infrastructuur

onderzoek Constructief falen.

>> Lees meer

Tunnels, overkappingen en verdiepte liggingen kennen specifieke
problemen op het gebied van (gebruiks)veiligheid. U leert hier alles
over in de vierdaagse cursus die PAOTM en het COB organiseren.

Oproep
Bespeelt u een solo-instrument

In de cursus Veiligheid ondergrondse infrastructuur (7, 8, 14 en 15 mei

(zoals saxofoon, cello of viool) of

2019) wordt het gehele spectrum van ondergrondse veiligheid behandeld:

zingt u en ziet u zichzelf wel op een

van verkenning tot realisatie en beheer. Naast relevante wetgeving en

podium staan met de vier heren

technische voorzieningen komen menselijk gedrag, cybersecurity en diverse

van de COBand? Mail dan

projectvoorbeelden ruim aan bod. De cursus is dan ook bestemd voor vele

naar allart.hoekstra@cob.nl en

beroepsgroepen die in dit veld werkzaam zijn, zoals beleidsvoorbereiders,

vertel kort over uw muzikale

ontwerpers, adviseurs werkzaam bij ingenieursbureaus, hulpverleners en

ervaring en noem eventueel het

beheerders. COB-coördinator Leen van Gelder is cursusleider.

nummer dat u graag zou willen

>> Meer informatie en aanmelding

doen.

Ook bij het COB...
Excursie Noord/Zuidlijn
De jonge ingenieurs van TTOW

Projectenmarathon volgeboekt

young members brengen nog één

Het duurde nog geen week of alle plaatsen van de Projectenmarathon op 20

keer een eerbetoon aan alle

maart aanstaande waren vergeven! Het programma bevat dan ook drie zeer

technische hoogstandjes die zijn

interessante projecten. De eerste stop is de Gaasperdammertunnel, daarna

uitgevoerd tijdens de bouw van de

wordt de Buitenvelderttunnel op het terrein van Schiphol bezocht en tot slot

Noord/Zuidlijn. Een aantal

gaan de deelnemers kijken bij de RijnlandRoute.

betrokken experts geven een

>> Meer informatie

presentatie waarna een bezoek
volgt aan de stations. Het

Bijeenkomst platform Meerwaarde ondergrond op 21 maart 2019

programma start om 15.00 uur op

De bijeenkomst van het platform Meerwaarde ondergrond start met de

15 maart aanstaande.

expositie Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs. Daarna

>> Aanmelden

volgt een masterclass value engineering: hoe bereken je ondergrondse

waarde en hoe zet je die in? Een praktijkvoorbeeld komt uit Eindhoven.
Studenten van Saxion hebben de kansen voor het ondergronds brengen van

Nieuwe participanten
Het COB is weer twee participanten
rijker. BlindGuide heeft als
serviceprovider een app ontwikkeld
waarmee je via augmented reality
realtime kunt zien waar kabels en
leidingen in de grond
liggen. Dynniq biedt innovatieve
geïntegreerde mobiliteits- en

het spoor verkend en vertaald in een prachtig beeldenboek. Ter afsluiting
kijken de platformleden met elkaar naar de koers van het platform voor het
komende jaar.
>> Meer informatie
Bijna common ground voor ondergronds infra
De eerste fase van het COB-project Common ground voor ondergrondse
infra nadert haar einde! Op 18 februari jl. is de conceptversie van het
rapport ter review toegestuurd aan alle betrokkenen. Hun reacties zullen

energieoplossingen. Hartelijk

verwerkt worden in de definitieve versie die op 12 april 2019 als cahier

welkom allebei!

worden uitgereikt op het Flexival over kabels en leidingen (zie hierboven).
>> Meer informatie

In het nieuws
Tunnel of Love doorslaand
succes

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Onderzoek naar nieuwe energiedragers dringend gewenst
Samen met ITA COSUF en PIARC organiseerde het KPT op 20 en 21 februari
2019 de internationale Workshop on new energy carriers in road tunnels.

Met 35.000 fluorescerende hartjes

Een belangrijke uitkomst van de tweedaagse conferentie is dat er extra

werd de voetgangerspassage van

onderzoek nodig is naar de risico's die nieuwe energiedragers, zoals

de Maastunnel van 8 t/m 17

elektriciteit uit accu’s, aardgas en waterstof, met zich meebrengen voor de

februari 2019 omgetoverd tot de

veiligheid van tunnels en ondergrondse parkeergarages.

Tunnel of Love. Meer dan 80.000
mensen bezochten het

De presentaties staan online op de website van het KPT. Binnenkort vindt u

kunstproject; veel meer dan van

hier ook een uitgebreid verslag van de conferentie.

tevoren werd gedacht.

>> Lees meer

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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