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Platform Geotechniek verdiept
Na de aftrap op 12 juni jl. voor het verzamelen van onderwerpen, komt het
platform Geotechniek op 1 oktober 2020 bijeen voor een verdiepende sessie.
Dat duurt nog even, maar er zijn veel platformleden en slechts een paar

Op de agenda
Ook interessant

fysieke plekken: meld u dus op tijd aan als u actief wilt deelnemen.
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Op basis van de input op 12 juni jl. is vastgesteld dat er op drie thema's vraagstukken

De inschrijving voor de

Betrouwbaarheid van grondonderzoek. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 2020

InfraTech Innovatieprijs 2021

wordt een start gemaakt met het formuleren van onderzoeksprojecten op deze

is geopend. Bedrijven,

thema's. Dit gebeurt in kleine groepen, fysiek op de Bouwcampus.

liggen voor het platform Geotechniek: 1) Digitalisering, 2) Kansen en risico’s en 3)

overheden en studenten
kunnen zich aanmelden met

De plannen die de themagroepen opstellen, presenteren ze diezelfde middag in een

vernieuwende ideeën op het

'plenaire' digitale sessie aan alle (andere) platformleden. Met de feedback worden de

gebied van het bouwen,

projectplannen aangescherpt. Ook worden er werkgroepen geformeerd die direct van

onderhouden, renoveren en

start gaan.

verduurzamen van
infrastructuur. De

Platformleden hebben al een uitnodiging ontvangen en kunnen daarop reageren. Als u

inschrijving sluit op 30

geen platformlid bent en wel graag wilt meedoen, kunt u zich aanmelden

september 2020.

via ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410.

>> Lees meer

Het COB on tour
Nieuwe participant
NOVENCO Building &
Industry heeft zich per 1
juli 2020 aangesloten bij het
COB. Het bedrijf

Sinds 12 juni 2020 is in de COB-vergaderzaal de Participantenparade te
bewonderen, een kunstwerk dat speciaal is gemaakt ter ere van de
organisaties die het 25-jarig bestaan van het COB meevieren. Die organisaties
krijgen elk een eigen exemplaar, zoveel mogelijk persoonlijk overhandigd.

ontwikkelt onder meer

Hieronder ziet u het cadeau in handen van Bard Louis (MH Poly), Frans

systemen voor ventilatie en

Melchers (Trelleborg), Coert Ruseler (Antea Group), Harry de Haan (Elumint)

rookbeheersing in tunnels en

en Arie Bras (Kiltunnel).

ondergrondse
parkeergarages. Het COB
heet Novenco van harte
welkom!

In het nieuws
Gaasperdammertunnel
deels open
Sinds zondagmiddag 5 juli
2020 rijdt er verkeer door de
Gaasperdammertunnel.
Voorlopig zijn alleen de twee
buizen richting knooppunt
Holendrecht open. In het
najaar gaat er ook verkeer
richting knooppunt Diemen
door de tunnel rijden.

>> Lees meer

Doet u ook mee?
Het project Samen zonder schade heeft genoeg deelnemers en gaat volgende
week van start. U kunt nog wel meedoen aan de twee andere nieuwe
projecten op het gebied van kabels en leidingen:

Parkeren onder Koningin
Julianaplein

•

Voor het project Hulp bij richtlijnen zoekt het COB aannemers, netbeheerders,

Zo'n achtduizend fietsers

ingenieurs en waterschappen die willen laten zien waar zij tegenaan lopen bij

kunnen vanaf nu bij station

richtlijnen en verordeningen voor kabels en leidingen. Dit kost slecht twee uur

Den Haag Centraal onder het

van uw tijd! Uw input zal een van de basiscomponenten én de start van dit

Koningin Julianaplein

onderzoeksproject vormen.

parkeren. De gloednieuwe
fietsenstalling is voorzien van

•

In het project Fabels en feiten wordt toegewerkt naar een groeiboek met waar-

een extra hoog wit plafond,

en onwaarheden in de wet- en regelgeving voor kabels en leidingen. Hiervoor

ruime gangpaden en glazen

zoekt het COB acht experts die in de eerste fase van het project binnen hun

lichtwanden. In de lichtwand

netwerk tien interviews afnemen om de ervaren ‘fabels en feiten’ in hun

zijn gevelfragmenten van

branche te inventariseren.

prominente Haagse
gebouwen opgenomen.

>> Lees meer

>> Lees meer

Ook bij het COB ...
De Verborgen Vesting
Vanaf 8 augustus 2020 wordt
de historie van Bergen op
Zoom tot leven gewekt in de
kelder onder Hof van
Asselbergs. De Verborgen
Vesting herbergt restanten
van de vestingwerken die
vier jaar geleden werden

Tunnelprogramma Digitaal
Meer dan zeventig experts hebben zich gemeld voor het maken (en uitvoeren) van het
vervolgprogramma voor de ontwikkellijn Digitaal van het tunnelprogramma. Al op 22
september 2020 moeten er concept-projectplannen liggen. Die geven een beeld van de
invulling voor de komende tien jaar en bieden concrete actiepunten op korte termijn.
>> Lees meer
Zomersessies Circulaire tunnels
De eerste zomersessie zit erop en was een succes! Met 36 personen werd in de digitale
bijeenkomst van het platform Duurzaamheid gebrainstormd over circulaire tunnels.

gevonden. De aannemer van

Expert David Thelen hielp bij het nadenken over circulariteit in de verschillende

de huurwoningen erboven

(bouwwerk)lagen. De ontwikkelde kennis wordt vastgelegd in een lerend document dat

plaatste de funderingspalen

weer dient als basis voor de volgende zomersessie: 20 augustus 2020.

tussen de vestingresten in.

>> Meer informatie en aanmelden

>> Lees meer

Nieuws van het
Kennisplatform
Tunnelveiligheid
Na de zomervakantie, op 23 september 2020, kunt u weer deelnemen aan
een themasessie van het KPT. Onderwerp is digitalisering bij het aantonen
van veiligheid, van ontwerp tot sloop. Het programma en de locatie (als het
geen online sessie wordt) vindt u binnenkort op de webpagina van het KPT.
>> Lees meer

Volg ons op Twitter @COBTWEET
Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agenda-items?
Stuur ze dan naar info@cob.nl. We ontvangen uw bijdrage graag!
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