
Tijdschrift over ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik • jaargang 8 • nr. 22 • september 2015

Met o.a.:

• Theo Salet (TU/e): kun je  
een tunnel printen?

• In de ondergrondse omgeving 
van de toekomst vind je je weg 

zonder na te denken

• Marktvisie Rijkswaterstaat: 
samen met b(B)ouwend 

Nederland

Meld u nu aan voor het COB-congres via www.cob.nl/congres2015

En ook: spoorzonE dElft, kEnnisprojEct kabEls En lEidingEn, samEnwErking nEhErkadEr (dEn haag), parkEErgaragE utrEcht

http://www.cob.nl/congres2015


Plannen maken 

“Life is what happens to you while you’re busy making 
other plans”, zei John Lennon in de jaren zestig. Op die 
waarheid hebben een aantal goed geplande maar toch 
uit de hand gelopen projecten ons de afgelopen tijd 
gewezen. Er wordt dan ook gezocht naar een nieuwe 
manier van werken die past bij de huidige markt. 

Mensen die samen complexe opgaven moeten oplossen, zullen 
die complexiteit moeten zien, met elkaar delen en bepreken. 
De huidige projectaanpak past maar gedeeltelijk bij de huidige 
markt waarin (deel)opgaven veel facetten hebben en intens met 
elkaar verweven zijn. De crux is dat – ook al zijn de plannen door-
wrocht  – de complexiteit je telkens voert naar de vraag: ‘Wat nu?’. 
Dan kom je op de noodzaak om op die vraag als opdrachtgever en 
opdrachtnemer samen een antwoord te geven. Een voorschot op 
de toekomst: het thema van het COB-congres 2015.

Tijdens het congres gaan we praktisch kijken naar wie het nu slim 
aanpakt en zo toekomstig succes afdwingt. Daarnaast willen we 
u inspireren met nieuwe markten, nieuwe inzichten en nieuwe 
kennis(sen). In deze Onderbouwing vindt u een voorproefje. 
Zo heeft professor Theo Salet (Witteveen+Bos, TU/e) de stille 
hoop dat we straks ondergrondse stations door middel van 
3D-betonprinten opbouwen vanuit de boortunnel. En in dat 
station vinden we onze weg op een intuïtieve manier, zonder 
ons bewust te zijn van het complexe proces dat zich in ons brein 
afspeelt. Dat is wat de mensen van GuidingPeople voor ogen 
hebben. Ondertussen neemt Rijkswaterstaat de samenwerking 
met marktpartijen onder de loep. Geen vechtcontracten meer, 
maar gezamenlijk vol trots bouwen aan de toekomst: hoe krijgen 
we dat voor elkaar?

Psychologisch geeft het rust als je voor jezelf vaststelt hoe de 
wereld in elkaar zit, maar in de huidige complexe situatie werkt 
zo’n houding niet meer. Als ik uit de losse pols een visie voor de 
toekomst zou mogen optekenen, zou ik vrij naar John Lennon 
zeggen: “Communication and dialogue is what we do while we 
are busy making new plans”. Ik zie u graag op 10 december.

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 085 - 4862 410

voorwoord inhoud

 
THeMa: voorscHoT op de ToekoMsT

De wereld van morgen maken we nú. Dat 

geldt zeker bij ondergronds bouwen; dat gaat 

niet zonder vooruit te kijken en te anticiperen. 

Waarin ligt de sleutel voor de toekomst?  

kun je een tunnel printen?
“Wellicht kunnen we straks heipalen of diepwanden printen. Ik 
weet niet wat daarvoor nodig is. Mijn rol is de techniek verder te 
ontwikkelen. De vraag aan het COB-netwerk is vervolgens: ‘Wat 
zouden jullie met 3D-betonprinten willen doen?’”, aldus prof. dr. 
ir. Theo Salet, hoogleraar aan de TU Eindhoven.

de omgeving leidt de weg
In de toekomst zoeken we niet meer naar bordjes. Wayfinding (‘je 
weg vinden’) gaat vanzelf in een ondergrondse omgeving die op 
een intuïtief niveau met mensen communiceert.

visie voor verandering 
Niet langer ‘De markt, tenzij’. Rijkswaterstaat wil sámen met de 
markt werken aan de toekomst. De marktvisie moet daar handen 
en voeten aan geven. Bouwend Nederland is positief.

special

ondergronds bouwen bij de koffie
Het COB-netwerk is een actief netwerk. In de loop der jaren zijn er 
dan ook talloze interessante projecten uitgevoerd en opgestart, 
mooie artikelen geschreven en prachtfoto’s gepubliceerd. Een 
enorme bron van inspiratie, waar u nu op uw gemak doorheen kunt 
bladeren... op uw tablet, smartphone of pc.

prakTiJk

spoorzone delft leert van zichzelf
In Delft rijden de treinen sinds 28 februari 2015 ondergronds. 
Voor de reiziger lijkt het project daarmee klaar, maar schijn 
bedriegt. In hoeverre kan de tweede fase profiteren van de eerste?

Bundelen onder de boulevard
In Scheveningen hoeft de mooie en kostbare bestrating dankzij 
mantelbuizen-putconstructies niet open voor kabels en leidingen.

‘Met dit project zoeken we de grenzen op’
Vervormingen, geluid, grondwaterstand, trillingen. Voor parkeerga-
rage Nieuw Hoog Catharijne (Utrecht) is monitoring essentieel.

NeTwerk&coB

levensaders van de moderne maatschappij
Met het kennis- en innovatieprogramma Bodem en ondergrond 
(KIBO) wil het ministerie van IenM met andere stakeholders 
ervoor zorgen dat bodemkansen beter worden benut. Het 
COB-netwerk heeft een kennisproject ingediend voor duurzaam 
assetmanagement van kleine ondergrondse infrastructuur.

eN verder

cob-updatE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

in focus Saneren zonder noodleiding  

dE VisiE Van... Eric Lousberg, Deerns

dE dialoog Neherkade gebouwd op vertrouwen

uit dE school gEklapt Veilige tunnel door snelle branddetectie

kort, lEzEn, doEn Op de hoogte en op de agenda
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(Foto: Vincent Basler)
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CoB-update

Projectenmarathon vol

Het is inmiddels traditie: binnen een 
paar weken is de Projectenmarathon van 
KIVI  TTOW en het COB volgeboekt. De 
editie van 2015 op 7 oktober aanstaande 
voert langs de Velsertunnel, het Nieuwe 
Universiteitsgebouw van de VU en de 
Spaarndammertunnel. De deelnemers 
krijgen op alle locaties uitgebreide pre-
sentaties en rondleidingen van experts. 

Lees meer op www.cob.nl/projectenmarathon 

Schreudersprijs 2015

Wanneer u dit leest, is de inschrijftermijn 
voor de Schreudersprijs 2015 nét geslo-
ten. De jury gaat zich nu buigen over de 
ingezonden projecten. Wie ontvangt dit 
jaar de eeuwige roem en 25.000 euro?

De Schreudersprijs 2015 wordt uitgereikt tijdens 

het COB-congres. Met de prijs beloont Stichting 

A.M. Schreuders het project waarbij volgens de 

jury de meest bijzondere prestatie op het gebied 

van ondergronds ruimtegebruik is geleverd. Een 

technisch hoogstandje, spectaculair ontwerp of 

creatieve oplossing: ze komen allemaal in aan-

merking. De jury nomineert drie tot vijf projecten 

uit de inzendingen en kiest daaruit de winnaar.

Lees meer op www.cob.nl/schreuders

COB-congres op 10 december 2015

Uiteraard krijgt u nog een officiële uitnodiging, maar daar hoeft 
u niet op te wachten: via de website kunt u zich nu aanmelden 
voor het COB-congres op 10 december aanstaande.

Met het thema ‘Voorschot op de toekomst’ richten we ons op het heden 

en de toekomst: door nu zorgvuldig te werken, te investeren en slimme 

keuzes te maken, zorgen we ervoor dat de wereld van morgen er beter van 

wordt. Op het COB-congres hoort u concrete praktijkverhalen en  inspirerende toekomstplannen.

Het COB-congres 2015 vindt plaats in Delft bij Lijm & Cultuur. Het programma start om 12.30 uur. 

Kijk voor meer informatie op  www.cob.nl/congres2015

Aftrap platform Beheer 
en onderhoud

Dit najaar gaat er een nieuw COB-
platform van start. Het doel is kennis te 
delen over het beheren, onderhouden 
en renoveren van tunnels en andere 
ondergrondse objecten. U kunt zich nu 
aanmelden voor de eerste bijeenkomst.

Veel tunnels in Nederland bevinden zich tussen 

nu en tien jaar aan het einde van hun levens-

duur. Daarom zijn er met name op dit gebied 

veel vragen over beheer en onderhoud. De eerste 

bijeenkomst op 5 november 2015 zal in het 

teken staan van het inpassen van een nieuwe 

tunnel in een bestaande beheerorganisatie. 

Tunnelbeheerders vertellen aan de hand van 

praktijkvoorbeelden hoe zij dit gedaan hebben. 

De deelnemers gaan daarnaast op bezoek bij de 

Michiel de Ruijtertunnel in Amsterdam.

Belangstellenden kunnen contact opnemen 

met coördinator Roel Scholten via roel.scholten@

cob.nl of 085 4862 410. Zie ook de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping

Evaluatie Velsertunnel

De renovatie van de Velsertunnel kent een aantal risico’s die – vanwege de hoge leef-
tijd van de tunnel en doordat het een bestaande constructie betreft – pas bij uitvoe-
ring inzichtelijk worden. Het risicodossier is opgesteld, maar er wordt gezocht naar 
nog meer comfort: opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint 
hebben het COB ingeschakeld om met behulp van een expertteam deze risico’s en de 
mogelijke effecten scherp te krijgen. 

(Foto: Google Streetview)

Ventilatietorens Velsertunnel. (Foto: Flickr/free photos)

Het definitief ontwerp van de civiele werk-

zaamheden en de VTTI zijn goedgekeurd en de 

samenwerking tussen opdrachtgever en op-

drachtnemer wordt van beide zijden als prettig 

en constructief ervaren. Geen vuiltje aan de lucht 

voor de Velsertunnel. Maar wat als de voegen 

in veel slechtere conditie blijken te zijn dan van 

tevoren ingeschat en de renovatieperiode van 

negen maanden volkomen onhaalbaar is? Of wat 

als er veel meer betonrot wordt aangetroffen dan 

voorzien? Het expertteam van het COB zal onder 

meer onderzoeken in hoeverre het projectteam 

(opdrachtgever én opdrachtnemer) zulke risico’s 

goed in beeld heeft. Welke scenario’s zijn er 

ontwikkeld en geanalyseerd om de risico’s te 

verkennen en van daaruit maatregelen te treffen 

die de gevolgen kunnen beperken?

Het projectteam zal de resultaten van het 

expertteam en een reactie daarop inbrengen in 

de stuurgroep Velsertunnel. Het COB zal de werk-

wijze en resultaten vertalen naar een algemene 

publicatie voor het netwerk.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping

www.cob.nl/projectenmarathon
www.cob.nl/schreuders
www.cob.nl/congres2015
mailto:roel.scholten@cob.nl
mailto:roel.scholten@cob.nl
www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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Pionieren met 
waterleidingen

Dunea heeft een nieuwe techniek 

ontwikkeld om distributieleidingen voor 

drinkwater goedkoper en met minder 

overlast voor bewoners te saneren. Door 

een stevige ballon op te blazen in de 

leiding, hoeft het water voor andere 

aansluitingen op dezelfde leiding niet te 

worden onderbroken. Zo kan een leiding 

in delen worden vervangen.

Op de IJsselkade in Leiden zijn Dunea-monteurs 
Peter van de Burg en Mario Kreber  al vroeg bezig 
met de voorbereidingen. Er moet over een lengte 
van dertig meter een gietijzeren leiding worden 
vervangen. Nadat de waterleiding met een 
graafmachine is blootgelegd, wordt er een gat in 
de oude distributieleiding geboord. De monteurs 
brengen via het gat een blaas (ballon) in de 
buis. De blaas wordt opgepompt en sluit de buis 
luchtdicht af. Vervolgens kan de oude buis worden 
verwijderd. Op de nieuwe leiding komt een speciale 
afsluitbare koppeling, waarop de volgende dag 
wordt voortgebouwd. Het is een nieuwe techniek 
waarmee Dunea nu ervaring opdoet. 

Het idee ontstond tijdens een operationeel overleg 
over materialen en methodieken. André Koning 
en Michel Helgers werkten het uit: “We zochten 
een manier om distributieleidingen te saneren 
zonder aanleg van noodleidingen. Een noodleiding 
bedraagt al snel een derde van de totale sane-
ringskosten. Bovendien wordt een noodleiding 
vanwege de hygiëne maar één keer gebruikt en 
daarna weggegooid. Werken zonder noodleidin-
gen is dus minder belastend voor het milieu.”

Aan de IJsselkade is de dagproductie met de lunch 
al behaald. Peter: “We vervangen met de metho-
diek  gemiddeld dertig tot vijftig meter op een dag. 
In de pilot testen we onder meer hoe de blaas zich 
houdt bij gietijzeren leidingen. De binnenkant van 
dit type leidingen is soms wat ruw. We testen of de 
blaas daartegen bestand is. De eerste bevindingen 
zijn positief.” Ook de bewoners zijn te spreken 
over de pilot, en andere waterbedrijven kwamen al 
een kijkje nemen. André  Koning vertelt dat ze de 
nieuwe techniek vast een naam hebben gegeven: 
de HELKO-methodiek. “HEL van Helgers en KO 
van Koning”, legt Andre glimlachend uit.

Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

(Foto: Dunea)

In focus
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Kun je een tunnel printen?
interview | theo Salet, hoogler aar ConStruCtief ontwerpen, tu eindhoven

“ Wellicht kunnen we straks heipalen of diepwanden printen. Ik weet niet wat daarvoor 

nodig is. De COB-wereld weet daar veel meer van. Mijn rol is de techniek verder te ontwik-

kelen”, aldus prof. dr. ir. Theo Salet, hoogleraar Constructief ontwerpen aan de TU Eindhoven 

en projectleider van het 3D Concrete Printing (3DCP)-project. “De vraag aan het COB-netwerk 

is vervolgens: ‘Wat zouden jullie met 3D-betonprinten willen doen?’”

(Foto: Vincent Basler)
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Na twee jaar voorbereiding gaat het 3D 
Concrete Printing (3DCP)-project formeel 
van start. Bij de TU Eindhoven is een lab 
ingericht, er is een team met promovendi 
van verschillende disciplines en tien 
marktpartijen ondersteunen het onderzoek 
enthousiast. Theo Salet over de ambities: 
“Ik vind dat je als bouwkundestudent extra 
uitdaging nodig hebt. Natuurlijk moet je 
eerst en vooral de basis beheersen, maar 
daarnaast mag en moet je binnen een 
universitaire opleiding ook durven dromen 
en de grenzen willen verkennen. Gezien de 
ontwikkelingen van de afgelopen vijftien 
jaar, is 3D-betonprinten daarvoor geschikt. 
Het is een veelbelovende techniek, maar 
we weten er nog veel te weinig van. 
Ontwikkelingen hebben tot nu toe veelal 
plaatsgevonden op basis van trial and 
error. Dat heeft veel gebracht, maar het 
blijft daarbij als je niet ook onderzoek 
doet. We moeten het eerst beter snappen 
voordat we kunnen zeggen of het wat 
wordt met dat 3D-betonprinten.”

“De TU Eindhoven wilde het onderzoeks-
voorstel honoreren in het kader van het 
Impuls II-programma, wat inhoudt dat 
de financiële middelen die we voor het 
onderzoek uit de markt halen, worden 
verdubbeld. Dat was overigens niet door-
slaggevend voor de partners. Persoonlijke 
nieuwsgierigheid blijkt voor hen de voor-
naamste reden te zijn om mee te doen. 
Niemand heeft een garantie dat het op 
korte termijn praktisch toepasbaar wordt, 
maar het geeft energie om ermee bezig te 
zijn. We zijn twee jaar geleden begonnen. 
Nog midden in de crisis. Ik denk dat voor 
de meesten heeft meegespeeld dat ze 
willen meedoen aan een project dat juist 
op de toekomst is gericht. Opmerkelijk is 

ook dat een van de partners een timmer-
bedrijf is, gespecialiseerd in bekisting. 
Voor dat bedrijf is 3D-betonprinten een 
‘disruptive’ ontwikkeling. Persoonlijk had 
ik niet aan zo’n partner gedacht, maar zij 
meldde zich wel.”

Toegevoegde waarde
“De partners zijn in feite financiers aan 
wie ik verantwoording afleg, maar de 
bedrijven willen ook zelf projecten doen 
en bestoken mij met ideeën. Zo dagen zij 
mij uit. Zij zoeken antwoord op de vraag: 
‘Waar zit de toegevoegde waarde?’. Je 
kunt veel dingen al printen. Maar is het 
ook zinvol? Het is misschien goedkoper, 
omdat een printer 24/7 kan draaien 
en je geen bekisting nodig hebt; dat is 
toch al snel de helft van de kosten van 
gewapend beton. Je ziet dat het in China 
op die manier wordt opgepakt. Maar de 
vraag is of dat dan het verdienmodel 
is. Je print nog steeds constructies of 

elementen die je ook op de traditionele 
manier had kunnen maken. We moeten 
het verder trekken. Als je loslaat dat een 

vorm per se recht moet zijn en dat de 
betonsamenstelling op elke positie kan 
variëren: Kom je dan met printen tot 
andere oplossingen? Kun je je productie 
dan beter afstemmen op wat je nodig 
hebt en toegevoegde waarde leveren?”

“Een researchteam van de Loughborough 
University in Engeland gaat al verder. Met 
behulp van een printer met een kleine 
nozzle kunnen zij wanden en elementen 
preciezer opbouwen. Zij creëren holle 
ruimtes en uitsparingen voor leidingen. 
Dan is het bouwkundig ineens interes-
sant. Iedereen in de sector gruwt van 
het boren en frezen, leidingen plaatsen 
en vervolgens weer afwerken. Dat kun 
je voorkomen. Als je plaatselijk nog 
fijnmaziger kunt printen, heb je zelfs geen 
mantelbuizen meer nodig. Je kunt werken 
met verschillende materialen en hebt er 
ook minder van nodig. Dan kom je verder. 
Dat is smullen voor iemand zoals ik.”

“Geïntegreerde oplossingen vragen om 
een intelligente samenwerking tussen 
printer en betonpomp. Dat zijn we nu 
aan het testen. We willen ook kijken naar 
de mogelijkheid om patronen te maken 
in doorzichtig beton, waarbij je in com-
binatie met licht nieuwe toepassingen 
mogelijk maakt. We zullen gaan zien dat 
architecten aan de hand van nieuwe mo-
gelijkheden beton gaan herontdekken en 
anders zullen gaan nadenken over hun 
vormtaal. Dit verklaart meteen waarom 
een van de promovendi in het project een 
architect is. Met 3D-betonprinten breng 
je ontwerp, constructie en productie in 
één proces bij elkaar. Het mooie is dat 
we in Eindhoven binnen de faculteit 
Bouwkunde meer disciplines bij elkaar 
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Prof. dr. ir. Theo Salet is se-

nior partner bij Witteveen+Bos 

en hoogleraar Constructief 

ontwerpen aan de Technische 

Universiteit Eindhoven (TU/e). 

Hij studeerde Bouwkunde aan 

de TU/e. Hij was onder andere 

betrokken bij de Grote Beltbrug 

tussen Funen en Seeland in De-

nemarken, de Öresundbrug tus-

sen Denemarken en Zweden, en 

de Noord/Zuidlijn.

‘‘Met 3D-betonprinten 

breng je ontwerp, 

constructie en productie 

in één proces bij elkaar. In 

feite is het ketenintegratie 

in optima forma’’



hebben: architecten, constructeurs en 
bouwfysici. En ik verwacht dat er nog 
meer PhD’s uit andere disciplines zullen 
aansluiten. We kopiëren de keten van de 
partners. In feite is het ketenintegratie in 
optima forma.”

Living lab
“Over een paar jaar kunnen we basis-
gebouwen printen. Dat moeten we ook 
echt doen, en startups zullen daarin 
naar verwachting een rol gaan spelen. De 
Chinezen doen het al op grote schaal. In de 
ontwikkeling van 3D-betonprinten hebben 
wij ook een living lab nodig met de moge-
lijkheid om te leren. Als we vier of vijf jaar 
verder zijn, zullen we de echte toegevoegde 
waarde gaan zien. Ik ben benieuwd waar 
dat toe leidt, want met het aantonen van 
die toegevoegde waarde ben je er nog niet. 
Er zullen bijvoorbeeld aanpassingen van 
wet- en regelgeving nodig zijn. Ik zie het 
dan ook als mijn rol om nu al allerlei an-
dere partijen te mobiliseren en uit te dagen 
om mee te denken. Dan heb je het over 
certificerende instanties, maar bijvoor-
beeld ook over de cementindustrie en de 
overheid. Ik wil het gesprek met de markt 
aangaan. Dus ook met de mensen en 
bedrijven die bezig zijn met ondergronds 
bouwen. Wellicht leent 3D-betonprinten 
zich voor moeilijk toegankelijke ruimtes. 
En het is niet alleen werken met een 
betonpomp. Er is ook een variant waarbij je 
een bindmiddel injecteert in een zandbed 
en zo in situ een constructie maakt. In een 
heel grove vorm maken we met groutinjec-
ties al gebruik van deze techniek. Mijn stille 
hoop is dat we straks ondergronds kunnen 
bouwen waarbij je voor een station van een 
metrolijn niet eerst dertig meter hoeft af te 
graven, maar het station opbouwt vanuit 
de boortunnel. Dan zou je de langdurige 
hinder bovengronds kwijt zijn. Het is 
gewoon leuk om daarover na te denken. 
Het geeft energie!”

Te laat?
3D-printen deed circa vijftien jaar geleden 
zijn intrede. De techniek staat nog steeds 
in de kinderschoenen, maar de ontwik-
kelingen gaan snel. Iedereen kent de 
YouTube-filmpjes van geprinte huizen of 
zelfs kastelen. Daarnaast vindt wereld-
wijd wetenschappelijk onderzoek plaats. 
Theo Salet: “In Azië geven overheden 
miljoenen uit aan dit soort onderzoek. 
Dat is hier niet geval, en de vraag is dan 
ook of we snel genoeg gaan. Vandaar dat 
ik de overheid oproep om mee te doen. 
Als we onze welvaart en ons welzijn 

willen behouden, moeten we verder, en 
investeren in vernieuwing. Dan helpt het 
om terug te kijken op projecten waarin 
de overheid participeerde en waarvan we 
nu de vruchten plukken. Iedereen noemt 
in dat verband de Oosterscheldewerken, 
maar de boortunnels horen daar ook bij. 
We begonnen twintig jaar geleden met de 
eerste boortunnel. Nu adviseren Neder-
landse bedrijven overal ter wereld.” 

Meer informatie
Meer informatie via de digitale versie 

van dit artikel: www.cob.nl/verdieping
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Kennismaken 
Op 22 oktober 2015 belicht de TU Eind-

hoven de ambities en potenties van 3D-

betonprinten. Thema van het evenement 

is ‘Ontwerpen en maken gaan samen/

Merger of Design and Production’. Er zijn 

presentaties, workshops en een markt-

plaats. Ook kunt u de 3D-betonprinter 

in actie te zien. Naast presentaties van 

Theo Salet en Rob Wolfs over het 3DCP-

project zijn er presentaties over trending 

topics in high-tech concrete en digital con-

crete fabrication. In parallelle workshops 

wordt dieper ingegaan op vorm, materi- 

aal en techniek. Op de marktplaats zijn 

de projectpartners aanwezig voor ken-

nismaking en -deling. Deelname is kos-

teloos. Aanmelden kan via de website van 

het Cement&BetonCentrum.

Voorschot op de toeko m st Op het COB-congres!

(Foto: YouTube/3D Concrete Printing TUe)

www.cob.nl/verdieping
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Wayfinding wordt belangrijker naarmate het oriën-
tatiegedrag verandert onder invloed van de smart-
phone, en de omgeving drukker en multifunctioneler 
is. Algemene (one-size-fits-all-)oplossingen worden 
meer en meer aangevuld met individueel gerichte 
hulpmiddelen zoals apps. Dat betekent ook dat het 
accent zal moeten verschuiven naar gebruikersge-
richte oplossingen. Het Nederlands-Duiste bedrijf 
GuidingPeople wil fragmentatie voorkomen door een 
samenbindend platform te ontwikkelen, waarmee 
wayfinding-ondersteunende activiteiten centraal 
kunnen worden aangestuurd.

Directeur Harm Wondaal, hoofd Research & Develop-
ment Falko Schmid en Lead developer en consultant 

Jurgen Beliën van GuidingPeople: “Er is steeds meer 
erkenning voor de wayfindingopgave, met name voor 
complexe omgevingen als ziekenhuizen, stations en 
grote winkelcentra. Op het moment dat er sprake is 
van een (deels) ondergrondse omgeving, neemt de 
complexiteit exponentieel toe. Onderdelen van de 
benodigde informatie (daglicht, horizon, interpreta-
tie van een gebouw voordat je er binnengaat, relatie 
met richtingen bovengronds) ontbreken. Dat leidt tot 
verwarring en stress. De uitdaging ligt in het zo goed 
mogelijk faciliteren van bezoekers in hun oriëntatie 
binnen een ondergrondse omgeving.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping

Samenwerking Visie voor verandering

Beleving ‘Als mensen twijfelen in hun 

navigatie, heeft de communicatie gefaald’

Woensdag 21 januari 2015, op de jaarlijkse Marktdag, kondigde directeur-generaal Jan Hendrik 

Dronkers het aan: Rijkswaterstaat wil dit jaar een nieuwe marktvisie ontwikkelen, sámen met de 

markt. Wat houdt dat in? Roger Mol, trajectleider en inkoopdirecteur bij Rijkswaterstaat, geeft 

een toelichting. En Bouwend Nederland geeft hún visie.

Je weg vinden (wayfinding) is een complex proces van navigeren in de omgeving. In de ideale situatie 

moet het niet uitmaken welke middelen je gebruikt. De toekomst ligt niet in meer, grotere en 

creatievere aanwijzingen, maar in een omgeving die op een intuïtief niveau met mensen commu-

niceert. Een beter begrip van de manier waarop mensen hun omgeving ervaren, is noodzakelijk.

Roger Mol, 
Rijkswaterstaat“We willen naar een nieuwe marktvisie vanuit verschil-

lende behoeften”, vertelt Roger Mol. “Allereerst veran-
dert de wereld om ons heen. Er is bijvoorbeeld steeds 
meer sprake van gebiedsopgaven in plaats van enkel-
voudige opgaven. Deze verschuiving heeft effect op de 
samenwerking met de markt, omdat je nu iets anders 
wilt bereiken. En een nieuwe samenwerking vraagt zo-
wel inzet van de opdrachtgever als de opdrachtnemer. 
We willen af van de situatie waarbij partijen voor een 
(veel) te lage prijs inschrijven en je vervolgens alleen 
maar bezig bent met claims. Dat hoor je ook vanuit de 
markt. Men wil weer trots zijn op het vak.”

“Vanuit Rijkswaterstaat hebben we alleen hoofdlijnen 
voor de marktvisie geformuleerd. Op meerdere manie-
ren verzamelen we input vanuit de markt, bijvoorbeeld 
via Marktvisiecafés. Samen met brancheorganisaties 
bepalen we nu de kernpunten. Het is de bedoeling dat 
er aan het einde van dit jaar zowel een marktvisie als 
een implementatieplan op hoofdlijnen ligt.”

Koene Talsma, 
Bouwend Nederland
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 Lees de complete interviews in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping 

Koene Talsma, bestuurslid Bouwend Nederland: “Het is 
goed dat een grote opdrachtgever ruimte biedt aan ver-
nieuwing en ook flexibel en regelarm wil zijn. Zo benut 
je optimaal de kennis en kunde van de bedrijven. Dat 
werkt veel beter dan dichtgetimmerde en verstikkende 
bestekken. We hebben al veel geleerd van problemen 
rond verantwoordelijkheden, vergunningen en veilig-
heid in tunnels, en daarna maatregelen genomen.”

Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland: “Een 
visie geeft ook een ambitie weer, ondanks alle onzeker-
heden die er zijn. Ik kijk graag met de sector, en dus ook 
met Rijkswaterstaat, nog verder vooruit. Door te verbin-
den, flexibiliteit te bieden en innovaties toe te passen, 
creëren we oplossingen die door middel van onder-
gronds bouwen geleverd kunnen worden. De marktvisie 
moet fungeren als een kompas voor het doen en laten. 
Belangrijk is dat we via dat kompas de olietanker de 
juiste richting op sturen. Ik verwacht positieve effecten 
van de marktvisie.”

Maxime Verhagen,
Bouwend Nederland

Harm Wondaal,
GuidingPeople

Falko Schmid,
GuidingPeople

Jurgen Beliën,
GuidingPeople

Voorschot op de toeko m st Op het COB-congres!

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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S P E C I A L

Ondergronds bouwen 
bij de koffie

Als COB-participant of geïnteresseerde buitenstaander 
weet u als geen ander dat ondergronds bouwen een 
prachtig vakgebied is. Veelzijdig, verrassend, indruk-
wekkend, nuttig. Maar aangezien de hoogstandjes in 
principe onder het maaiveld verdwijnen, is de schoon-
heid vaak lastig uit te leggen. Bij het COB verwijzen  we 
dan naar onze projecten, de website, de Onderbouwing 
en de Verdieping, waar de bijzondere verrichtingen van 
het netwerk inderdaad terug te vinden zijn. Dat vonden 
we echter niet genoeg, we willen de verhalen op een 
presenteerblaadje aanreiken. We hebben daarom een 
systeem ontwikkeld dat zulke presenteerblaadjes maakt. 
We noemen dit concept: de Onderbreking.

De Onderbreking bevat in feite geen nieuwe informatie. 
Het systeem struint door alle data en stelt automatisch 
een inspirerend koffietafelboek samen rondom een 
opgegeven thema. Een digitaal boek, zodat het altijd 
actueel is en overal via internet is in te zien. Bij het 
selecteren van de inhoud kijkt het systeem onder meer 
naar het type informatie en het onderwerp. Hierdoor is 
een Onderbreking altijd afwisselend, compleet en van 
hoge kwaliteit.

Via de website kunt u nu een Onderbreking genereren 
over Duurzaamheid, één van de vier thema’s uit de 
COB-kennisagenda 2015-2020. De andere thema’s 
(Assetmanagement, Waardering en Verbinden) volgen 
later dit jaar. Per onderwerp kunt u zo veel boeken maken 
als u wilt; de inhoud zal steeds nét wat anders zijn. En 
tegen de tijd dat u alsnog bent uitgelezen, vindt u op de 
website nieuwe thema’s voor een Onderbreking.

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/onderbreking

nieuw Bij het CoB

Het COB-netwerk is een actief netwerk. In de loop 

der jaren zijn er dan ook talloze interessante projecten 

uitgevoerd en opgestart, mooie artikelen geschreven en 

prachtfoto’s gepubliceerd. Een enorme bron van inspiratie, 

waar u nu op uw gemak doorheen kunt bladeren... op uw 

tablet, smartphone of pc.

10

www.cob.nl/onderbreking
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De eerste Onderbreking: Duurzaamheid
Van een ondergrondse constructie die iets kost, naar eentje die iets oplevert. Dat is 
in een notendop wat het COB voor ogen heeft bij het thema Duurzaamheid. Onder-
gronds ruimtegebruik kan een essentiële bijdrage leveren aan een wereld waarin 
mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn. Veel participanten van het 
COB spelen een rol in de transitie naar een duurzame omgeving. Dat zult u zien in 
dit eerste koffietafelboek. Bekijk hem nu via www.cob.nl/onderbreking of scan de 
Qr-code met uw smartphone of tablet.

11

(Achtergrondfoto: Flickr/Simon Abrams)
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De  

dialoog

“De herinrichting Neherkade is het eerste 
grote project dat de gemeente Den Haag 
als design & construct heeft aanbesteed”, 
vertelt Ed Bouwkamp. “Eén van de redenen 
dat aannemerscombinatie Besix-Dura 
Vermeer de aanbesteding won, was hun 
innovatieve plan om de tunnel niet volledig 
ter plaatse te bouwen. Ze stelden voor om 
de tunnelmoot waarover de tram zou gaan 
rijden vooraf te bouwen en deze vervolgens 
naar zijn definitieve plek te rijden. Met deze 
aanpak was het risico dat de onderdoorgang 
niet binnen de beoogde zeven weken klaar 
zou zijn aanzienlijk kleiner. Bijkomend 
voordeel was dat de stremming van het 
autoverkeer niet zeven weken, maar slechts 
vier dagen zou duren.” 

Eind 2013, een dag nadat bekend was 
gemaakt dat Besix-Dura Vermeer de aan-
besteding had gewonnen, kreeg Bouwkamp 
te horen dat de gemeente hem als contract-
manager wilde inhuren. Hij begon redelijk 
blanco aan zijn klus. Boudewijn Bartholo-
meeusen van de aannemerscombinatie was 
op dat moment al goed thuis in de materie: 
“Ik was intensief betrokken bij de aanbe-
steding en had me ruim twee maanden in 
het project verdiept, onder andere om er 
zeker van te zijn dat het voorbouwen van de 
tunnelmoot een haalbare optie was. Tijdens 
onze eerste ontmoetingen kon ik Bouwkamp 
daardoor goed uitleggen hoe we het wilden 

gaan doen, terwijl hij hier met een frisse blik 
naar kon kijken. Al gauw ging ons gesprek 
over risico’s, en constateerden we dat we 
geen seconde hadden te verliezen. De plan-
ning was enorm strak en we waren beiden 
ervan overtuigd dat het project alleen kon 
slagen als we goed zouden samenwerken, 
snel op elkaar zouden reageren en voort-
durend zouden proberen om tijdwinst te 
boeken, zodat we bij onverwachte tegensla-
gen wat speelruimte zouden hebben.”

Afspraken
Bouwkamp: “We merkten allebei vrij snel 
dat we elkaar konden vertrouwen en hebben 
toen gelijk afspraken gemaakt. Bijvoor-
beeld dat we allebei ‘best for the project’ 
als uitgangspunt zouden nemen en dat 
we eventuele wrevel of twijfels altijd direct 
zouden uitspreken. Verder hebben we 
afgesproken hoe we zouden omgaan met 
onverwachte gebeurtenissen, meerwerk en 
meerkosten. Ook hebben we elkaar beloofd 
om problemen in een vroeg stadium met 
elkaar te delen.”

“De volgende stap voor mij was het opzet-
ten van een team. Daarvoor heb ik alle 
afdelingen van de gemeente bezocht die 
bij het project betrokken waren. Tijdens 
deze bezoeken heb ik verteld hoe ik het 
wilde gaan aanpakken. Vervolgens heb ik de 
medewerkers die enthousiast reageerden 

ed Bouwkamp is interim-project-

manager. Hij studeerde aan de HTS in 

Groningen civiele techniek en techni-

sche bedrijfskunde en aan Hogeschool 

Groningen personeelswerk. Ed werkt al 

bijna dertig jaar voor allerlei overheden 

als project-, proces- en crisismanager, 

waarbij hij inhoudelijke 

kennis combineert 

met zijn men-

senkennis.

Boudewijn 

Bartholo-

meeusen  

werkt sinds 2002 bij

Besix, eerst als project engineer, daar-

na als technical manager en inmiddels 

ruim zes jaar als projectmanager. Hij 

studeerde civiele techniek aan de Katho-

lieke Universiteit Leuven en behaalde in 

2014  aan de Université libre de Bruxel-

les zijn tweede masterdiploma als Exe-

cutive master in management of major 

construction projects.

Links Boudewijn Bartholomeeusen, rechts Ed Bouwkamp. (Foto: Vincent Basler)

COB-congres 20 15
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uitgenodigd in mijn team te komen. Mijn 
eerste indruk was dat de meeste afdelingen 
positief waren over de nieuwe contractvorm, 
waarbij niet de opdrachtgever maar de 
opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het 
ontwerp. Toch waren ze in eerste instantie 
ervan overtuigd dat de onderdelen die hun 
expertise raakten beter door mensen van de 
gemeente gedaan konden worden.”

Open keuken
“Vanzelfsprekend proefden wij die terug-
houdendheid ook”, stelt Bartholomeeusen. 
“Daarom hebben we vanaf het begin alles in 
het werk gesteld om vertrouwen te kweken en 
mogelijke ongerustheid bij de opdrachtgever 
weg te nemen. Laat me dat uitleggen aan 
de hand van een analogie. Stel dat je elkaar 
nauwelijks kent en samen verantwoordelijk 
bent voor een vijfgangendiner. Als jij je dan 
als kok terugtrekt in je keuken met de deuren 
dicht, zal de ander niet zomaar vertrouwen 
dat alles goed komt. Voor het vergroten van 
het vertrouwen kun je veel beter koken in een 
open keuken. De ander kan dan meekijken, 
vragen stellen en eventuele zorgen uitspreken. 
Wij ontwerpen in een open keuken en benut-
ten graag de kennis en ervaring van onze 
opdrachtgever. Voor mij is dat heel logisch. 
We zijn te gast in een gemeentelijke omgeving 
en kunnen – hoewel we veel technische ken-
nis en ervaring in huis hebben – nooit tippen 
aan de gemeentelijke experts als het gaat om 

specifieke lokale kennis. Daarom betrekken 
we onze opdrachtgever bij ons ontwerpproces. 
Op die manier kan hij zien hoe wij werken. 
En doordat hij tijdens het proces meekijkt en 
weet welke ontwerpbeslissingen wij hebben 
genomen, zal hij deelontwerpen ook sneller 
kunnen beoordelen.”

“Ontwerpen in een open keuken betekent ook 
dat je onderdelen van je ontwerp waarover de 
opdrachtgever zich zorgen maakt, soms verder 
moet uitwerken dan je zelf nodig acht. Verder 
moet je openstaan voor suggesties en ideeën 
van de ander en zeker niet reageren met 
opmerkingen als ‘waar bemoei je je mee, dit 
weet ik toch veel beter’. Zulk haantjesgedrag 
bevordert de sfeer niet en schaadt de voort-
gang van het project. Als je een kostenop-
stelling indient en de opdrachtgever vraagt 
of je de kosten kunt verantwoorden, moet je 
als aannemer dus niet zeggen ‘hoezo?’, maar 
hem meenemen achter je pc en laten zien hoe 
het zit. Op die manier ontstaat vertrouwen 
en kun je problemen veel sneller oplossen. 
Natuurlijk blijven er discussiepunten, maar 
als je discussies voert op basis van redelijke 
argumenten en allebei streeft naar oplossin-
gen, dan vind je die ook.”

Meer informatie
Lees het complete artikel in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping(Foto: Peter van Oosterhout)

Project Neherkade
Begin 2014 startte de gemeen-
te Den Haag met de herinrich-
ting van de Neherkade, die on-
derdeel is van de centrumring. 
Het project is inmiddels bijna 
gereed. De kade is verbreed om 
ruimte te bieden aan extra rij-
banen en een aantal kruisingen 
is aangepast. Zo is bij de krui-
sing met het Leeghwaterplein 
een tunnel aangelegd. Deze is 
honderdzestig meter lang en 
telt vier rijbanen. De tunnel 
zorgt ervoor dat het doorgaande 
autoverkeer op de Neherkade 
nu onder de trambaan door kan 
rijden, waardoor er veel minder 
oponthoud is. Verder is bo-
vengronds naast de trambaan 
een rotonde voor het bestem-
mingsverkeer gemaakt.

‘Als je iets afspreekt, weet je dat 
het goed komt’
Effectieve samenwerking vereist wederzijds vertrouwen. Dat staat voor Ed Bouwkamp en 

Boudewijn Bartholomeeusen als een paal boven water. Ze zijn beiden intensief betrokken 

bij de herinrichting van de Neherkade in Den Haag. Bouwkamp als contractmanager 

namens de gemeente Den Haag en Bartholomeeusen als projectleider bij aannemerscom-

binatie Besix-Dura Vermeer. Een gesprek over open keukens, het benutten van elkaars 

expertise, haantjesgedrag en regeneratiebeton.
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P R A K T I J K

Spoorzone Delft leert van zichzelf

De tunnelbuis die in februari 2015 werd 
opengesteld, is er één van twee en die 

tweede moet voor het grootste gedeelte 
nog worden gemaakt. Verder komt er 
ondergronds nog een parkeergarage 
en een extra fietsenstalling. Boven-

gronds wacht een half stadskantoor op 
zijn voltooiing. “Naar verwachting is het 

civiele werk eind 2017 gereed. Ook de openbare ruimte 
rondom het station is dan opnieuw ingericht”, vertelt Ad 
Broeders, projectmanager vanuit opdrachtgever ProRail. 
“Door de tweede buis rijden dan nog geen treinen. Die is 
bij oplevering slechts een casco: de inrichting met sporen, 
veiligheidsvoorzieningen, etc. is een nieuw project, 
onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorver-
voer.” Ook duurt het nog tot 2025 voordat de stedelijke 
ontwikkeling van het gebied geheel is afgerond.

Voorlopig richten ProRail en aannemer Combinatie Crom-
melijn (CFE, Mobilis en Dura Vermeer) zich op 2017. Al 
kijken ze ook juist terug voor het werk dat nu komt. In 
vele opzichten lijkt de bouw van de tweede tunnelbuis op 
die van de eerste. Ook nu worden er zowel damwanden 
als diepwanden gebruikt, afhankelijk van de situatie. De 
aanleg van de toeritten is evengoed vergelijkbaar. Maar: 
“De tweede fase is een optimalisatie van de eerste”, aldus 
Rick Pattipeilohy, projectdirecteur vanuit CCL. “De tijd die 
nodig was voor de afbouw, de inrichting en het testen van 

interview | ad BroederS (pror ail) en riCk pattipeilohy (ComBinatie Crommelijn)

In Delft rijden en stoppen de treinen sinds 28 

februari 2015 ondergronds. Voor een nietsver-

moedende reiziger lijkt het project daarmee klaar, 

maar schijn bedriegt. Er komt nóg een tunnelbuis 

en een ondergrondse parkeergarage en tweede 

fietsenstalling. In hoeverre kan de volgende fase 

profiteren van de eerste?

De nieuwe stationshal en het ondergrondse perron. (Foto: Jannes Linders)

COB-congres 20 15
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de eerste tunnelbuis, hebben we benut om 
nog eens goed naar het ontwerp te kijken. 
Waar kunnen we het slimmer aanpakken? 
Bij de toeritten bleek bijvoorbeeld dat het 
ook met minder wapening had gekund. 
Deze optimalisatie voeren we nu door bij de 
tweede set toeritten.” Ook de diepwanden 
blijken minder wapening nodig te hebben. 
“Bovendien kan de aanpak daarbij efficiën-
ter. In de eerste fase hebben we overal alle 
onderdelen van het werk volledig gecontro-
leerd; het graven, het ontwerp, de wapening. 
Eén calamiteit kost een half tot een miljoen: 
daar kun je heel wat mensuren tegenover 
zetten. Dan laat je nog eens iemand de 
kwaliteit van het betonmengsel controleren. 
Uiteindelijk hebben we nauwelijks kwali-
teitsafwijkingen gezien. Bij gedeelten waar 
kwetsbare gebouwen in de buurt staan, 
blijven we dan ook alles doen, inclusief de 
kwaliteitscontrole. Op andere plekken is het 
voldoende – weten we nu – om ervoor te 
zorgen dat alle processen perfect verlopen.”

Soms zijn expliciete optimalisaties niet 
nodig, maar gaat het al beter puur omdat 
het de tweede keer is. Dat was het geval 
bij het verleggen van kabels en leidingen. 
Voor de eerste tunnelbuis verliep dat 
proces bijzonder moeizaam. Hoewel er in 
de aanpak niets werd aangepast, ging het 
bij de tweede tunnelbuis heel soepel. Broe-
ders: “Dat komt door gewenning. Het gaat 
om dezelfde partijen, vaak met dezelfde 

mensen, die weten van de vorige keer wat 
er wel en niet handig was. De afstemming 
verloopt vlotter. Wij weten nu ook beter hoe 
we de coördinatie en aansturing moeten 
aanpakken. Dat we veel moeten duwen en 
trekken, en op tijd moeten beginnen.”

Aandacht voor de omgeving 
“Van de eerste fase hebben we verder 
geleerd dat het vooraf en uitgebreid infor-
meren van de omgeving echt belangrijk is”, 
vervolgt Broeders. “Natuurlijk wisten we dat 
al, daarom is er bijvoorbeeld een schadelo-
ket ingesteld en lopen er omgevingsmana-
gers rond. Maar in het begin bleek toch dat 
bewoners en ondernemers zich onvoldoen-
de gehoord voelden. We hebben dit ver-
beterd en in de tweede fase blijven we hier 
alert op.” Pattipeilohy: “Bijvoorbeeld bij de 
sloop van het spoorviaduct, de eerste grote 
klus van de tweede fase. Die sloop is erg 
ingrijpend voor omwonenden, veel mensen 
maakten zich zorgen. Daarom hebben we in 
de wijk rondgelopen en gepraat, en zo veel 
mogelijk direct en zichtbaar actie onderno-
men als er klachten kwamen. Zo hebben we 
op een bepaald moment ander materieel 
ingezet, omdat de oorspronkelijke machine 
te veel trillingen veroorzaakte.”

Niet alleen het materieel maakt uit voor de 
hinder: het scheelt ook wie de apparaten 
bedient. De ene ploeg werkt toch wat on-
stuimiger dan de ander. Daarom werd er in 
de tweede fase een specifieke ploeg ingezet 
voor het maken van diepwanden dicht op 
de bebouwing of bij kwetsbare panden. 
Anderzijds werden ploegen en klussen ook 
juist omgedraaid. Pattipeilohy: “We willen 
voorkomen dat de aandacht verslapt, dat 
is nu de grootste uitdaging. Het werk lijkt 
namelijk hetzelfde, maar ís dat niet. De 
omstandigheden zijn anders. In plaats van 
een viaduct, is er nu een tunnel. Bij het ma-
ken van de toeritten heb je te maken met 
een operationeel spoor ernaast. Je kunt dus 
niet gewoon hetzelfde trucje toepassen.”

Die andere omstandigheden betekenen ook 
dat de monitoring geheel opnieuw moest 
worden ingericht. Deels met dezelfde mid-

Rick Pattipeilohy is sinds 

1988 werkzaam voor Mobilis 

(eerst vanuit firma Voormo-

len), onder meer als werk-

voorbereider, uitvoerings-

manager, contractmanager 

en hoofd Bedrijfsbureau. Hij 

was onder meer betrokken 

bij de Westerscheldetunnel, 

de HSL4 Rotterdam-Moer-

dijk en Houten 4-sporig. 

In juli 2008 startte hij bij 

Spoorzone Delft als project-

manager en in november 

2012 werd hij aangesteld als 

projectdirecteur.

Gemeentelijke financiën
De gemeente Delft kampt mo-
menteel met grote financiële pro-
blemen. Spoorzone Delft wordt 
daarbij als een van de oorzaken 
genoemd. Broeders: “Het gaat 
dan echter om de achterblijvende 
opbrengsten van de gebiedsont-
wikkeling. De projectkosten zijn 
het probleem niet. We merken 
dat mensen nog steeds positief 
aankijken tegen het project zelf. 
Ze zijn trots op wat er is en wordt 
gerealiseerd.”

Ad Broeders werkt al 

bijna dertig jaar voor ProRail. 

Hij begon als projectleider 

meettechniek, stapte over 

naar de onderhoudsorgani-

satie en vervolgens naar pro-

jectmanagement. Bij de Be-

tuweroute was hij manager 

systeemintegratie. Broeders 

was verder verantwoordelijk 

voor de inrichting van Bouw-

management regio Zuid bin-

nen ProRail. Sinds oktober 

2011 is hij projectmanager 

bij Spoorzone Delft.
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De fietsenstalling onder het voorplein.(Foto: Jannes Linders)

delen, deels met nieuwe. De middelen worden 
bovendien slimmer ingezet. Broeders: “We 
houden nog steeds alles in de gaten, dat 
wordt vanuit de omgeving ook verwacht. 
Maar een overvloed aan data kan juist onhan-
dig zijn, want je moet het ook allemaal ver-
werken. In de tweede fase gaan we daarom 
nog steeds alles meten, maar specifieker, 
zodat er snellere interpretatie mogelijk is.”

Naar buiten
Zoals het project zelf leert van de eerste 
fase, zo willen opdrachtgever en aannemer 
ook de buitenwereld laten leren van het 
project. CCL is nu al bezig voor zichzelf de 
opgedane technische ervaringen te borgen, 
om ze bijvoorbeeld te kunnen benutten bij 
nieuwe tenders. Pattipeilohy: “De kennis 
wordt dan uiteindelijk ook breder verspreid, 
aangezien je bij een volgend project vaak 
weer met andere partijen samenwerkt.” 
Ook ProRail denkt al verder. Broeders: “Nu 

we operationeel zijn, kunnen we de balans 
opmaken van de eerste fase: wat kunnen 
we kopiëren naar andere projecten? Zoals 
we hier de tunneltechnische installaties 
hebben getest, is bijvoorbeeld uniek. De 
vlekkeloze openstelling is grotendeels 
hieraan te danken, dus dit is zeker iets wat 
je nog eens moet doen. Aan de andere kant 
zullen we ook kijken naar de manier van 
contracteren. De inrichting van de openbare 
ruimte zit hier in het civiele contract, wat bij 
de aanbesteding voordelen biedt, maar nu 
zijn we iets aan het uitvoeren dat in 2009 
is ontworpen. Bovendien is ruimtelijke 
ordening niet ProRails vakgebied. Een 
volgende keer zouden we dit waarschijnlijk 
anders doen.” 

Meer informatie
Lees meer in de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping

Extra fietsenstalling
Sinds 28 februari 2015 is er ook een nieuwe ondergrondse fietsenstalling in gebruik. Deze 
biedt ruimte aan vijfduizend rijwielen. Tijdens de bouw was al duidelijk dat dit aantal straks 
onvoldoende is. De gemeente gaf daarom opdracht om zo’n tweeduizend extra plaatsen 
te realiseren. Uitbreiding was echter onmogelijk wegens ruimtegebrek. Er werd een plek 
gevonden voor een tweede ondergrondse stalling: achter het oude stationsgebouw, onder 
het nieuwe Coenderpark. De aanleg wordt spannend, want het stationsgebouw is een mo-
numentaal en kwetsbaar pand. Bovendien werkt BAM Utiliteitsbouw vlak daarbij aan het 
stadskantoor. Dit bemoeilijkt de monitoring, want het is dan lastiger vast te stellen wat de 
oorzaak is van bepaalde metingen.

www.cob.nl/verdieping
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De vijflaagse parkeergarage onder een nieuw deel van 
winkelcentrum Hoog Catharijne wordt gebouwd in een 
complexe omgeving. Tussen de Catharijnesingel, die straks 
weer vol water zit, en het Vredenburgplein is weinig ruimte. 
De afstand tot muziekcentrum TivoliVredenburg is een 
meter. Ook aan de andere zijde van de bouwkuip is de ruimte 
beperkt. “Er moet gebouwd worden, maar liefst zonder dat 
de stad er iets van hoort, ziet of ruikt”, vat Hans Dries de 
omstandigheden samen. 

Om vervorming van belendende percelen te beperken én 
de bouwtijd te bekorten, is gekozen voor een bijzondere 
bouwmethodiek. Hans Dries: “Het bijzondere is dat we vanaf 
niveau -2  twee kanten op bouwen. Naar boven voor de 
bovenste parkeerlagen, de winkels en de woningen, en naar 
beneden tot niveau -5. Dat betekent dat we al naar boven 
gaan voordat de fundering gereed is.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping
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Uitvoering ‘Met dit project zoeken we de grenzen op’

Vervorming van belendende gebouwen, omgevingsgeluid, grondwaterstand, trillingen. Bij de aanleg 

van de parkeergarage van Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht is monitoring van alle kritische factoren 

essentieel. “Dit is een project met een hoofdletter P”, stelt projectleider Hans Dries van BAM Infra. 

Monitoring bij de bouwkuip,  oktober 2014. (Foto: Harry Bijl)

praktijk kort • de complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Hans Dries,  
BAM Infra

Integraal Slimme oplossing voor kabels en leidingen in 

Scheveningse boulevard 

De fraaie, kostbare en moeilijk te herstellen bestrating van de nieuwe boulevard in Scheveningen slijp 

je niet zomaar door om een kapotte kabel of leiding te repareren of te vervangen. Daarom is er gekozen 

voor een uitgekiend systeem met mantelbuizen en leidingputten. Zo zijn alle kabels en leidingen voor 

de strandpaviljoens en kiosken bereikbaar en vervangbaar.

Leo den Dulk van het Ingenieursbureau Den Haag: “De 
gemeente wilde niet alleen een veilige kust, maar ook een 
boulevard die esthetisch aantrekkelijk is. Daarom is de dijk 
volledig weggewerkt in de nieuwe boulevard. De architect De 
Solà Morales koos mooie materialen voor de bestrating. Zo 
zijn grote delen van de boulevard verhard met geslepen schel-
penasfalt en basalt-lavastenen die zijn ingebed in beton.”

“Vanaf het moment dat we wisten dat deze verhardingen er 
zouden komen, zijn we intensief gaan overleggen met alle 
kabel- en leidingenbeheerders”, zegt Richard van Toor-
enburg van adviesbureau J. van Toorenburg. “Al vrij snel 
hebben we aangestuurd op een gebundelde oplossing met 
mantelbuis-putconstructies. Het was een moeizaam proces 
– iedereen heeft zijn eigen wensen –  maar uiteindelijk heb-
ben alle beheerders ermee ingestemd.”

“Het ontwerpen van de onderhoudsputten was een hele 
uitdaging”, zegt Nico Buijs van Boeg BV Constructiewerken. 
“We hadden onder meer te maken met de strenge eisen van 
het hoogheemraadschap van Delfland. Om te voorkomen dat 
bij een megastorm brokstukken van de boulevard de zeedijk 
beschadigen, mogen objecten in en op de boulevard niet 
zwaarder zijn dan zevenhonderd kilo. De grootste put weegt 
circa 4.300 kilo. We hebben daarom sommige lasnaden zo 
gemaakt dat ze het begeven bij grote belastingen.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdiepingEen onderhoudsput wordt weggewerkt in de boulevard. (Foto: Richard van Toorenburg)

Leo den Dulk,
Ingenieursbureau  

Den Haag

Richard van 
Toorenburg,

J. Van Toorenburg

Nico Buijs,
Boeg BV 

Constructiewerken

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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(Foto: Bert de Jong)

Levensaders van de 
moderne maatschappij

kaBelS en leidingen

Een juist gebruik van bodem en ondergrond biedt kansen bij het oplossen van 

maatschappelijke opgaven. Met het kennis- en innovatieprogramma Bodem en 

ondergrond (KIBO) wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met 

andere stakeholders ervoor zorgen dat bodemkansen beter worden benut. Veel 

van die stakeholders maken deel uit van het COB-netwerk. Daarom heeft het COB 

samen met de participanten een kennisproject ingediend bij het KIBO.

Het ingediende voorstel richt zich op 
duurzaam assetmanagement van 
kleine ondergrondse infrastructuur, 
grofweg: kabels en leidingen. Betrouw-
bare netwerken voor gas, elektriciteit, 
drink- en afvalwater en datacom-
municatie vormen de levensaders 
van onze moderne maatschappij. Ze 
hebben dan ook een grote maat-
schappelijke en economische waarde. 
En doordat de ondergrond vol is, zeker 
in stedelijk gebied, ontstaan er steeds 
dringender opgaven rondom kabels en 
leidingen. Voor het slim inpassen van 
de infrastructuur en het voorkomen 
van overlast, zijn goed overheidsbeleid 
en samenwerking tussen eigenaren 
van netwerken nodig.

Overheidsbeleid staat bovendien niet 
stil. Hoewel weinig overheden specifiek 
voor de ondergrond  beleid maken, 
maken zij wel beleid dat consequenties 
heeft voor ondergrondse netwerken. 
Verduurzaming is bijvoorbeeld een 
onderwerp dat bij zowel centrale als 
decentrale overheden hoog op de 
agenda staat. De invulling hiervan, met 
onder meer collectieve warmtenetten, 
decentrale productie van elektriciteit 
en (groen) gas en initiatieven rond 
‘smart cities’, leidt tot andere eisen 
voor kabels en leidingen.

Het ingediende COB-kennisproject 
sluit nauw aan bij kennisvragen rond 
het beheer en de toekomstige ontwik-
keling van ondergrondse netwerken. 
Het project heeft tot doel die infra-
structuur veilig en betrouwbaar te 
houden, nu en in de toekomst, met 
de hoogste maatschappelijke waarde 
tegen minimale kosten. Deze doel-
stelling is door de COB-participanten 
en andere belangrijke stakeholders 
vertaald naar drie samenhangende 
werkpakketten, zie de kaders rechts.

Organisatie
De uitvoering van het kennisproject 
verloopt volgens de ‘gewone’ COB-
werkwijze. Dat wil zeggen dat parti-
cipanten onder leiding van het COB 
in werkgroepen aan de slag gaan met 
vraagstukken. Voor dit kennisproject 
wordt er daarnaast per werkpakket 
een platform betrokken als klank-
bord. Via de platformleden wordt 
de ontwikkelde kennis geïntegreerd 
in bredere ontwikkelingen rond de 
ondergrond, en andersom kunnen 
platformleden extra kennis inbrengen. 
Er komt ook een centrale adviesgroep 
met brede kennis van lopende we-
tenschappelijke en maatschappelijke 
initiatieven om aansluiting bij de 
praktijk te borgen.

Van start
We hopen u tijdens het COB-congres 
op 10 december meer te kunnen 
vertellen over de bijdrage van het 
ministerie van IenM vanuit het KIBO. 
Mogelijk zijn er ook aanknopings-
punten met de warmtevisie van het 
ministerie van Economische Zaken. 
De twee ministeries en het COB zijn 
deze samenwerking momenteel aan 
het  verkennen.
 

Meer informatie 
 Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

www.cob.nl/verdieping
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werkpakket 1: Slim beheer bestaande netwerken
Volgens de gangbare inzichten en modellen zijn veel kabels en leidingen in 
de komende jaren toe aan vervanging. Een probleempunt bij het beheer van 
ondergrondse netwerken is dat niet altijd bekend is wat waar in de ondergrond 
ligt. Het ingediende kennisproject richt zich enerzijds op het ontwikkelen van 
betrouwbare lokaliseringstechnieken voor ondergrondse kabels en leidingen, 
anderzijds op het verbeteren van de voorspellingsmodellen voor de restlevens-
duur van leidingen. 

werkpakket 2: Netwerken van de toekomst
Er zijn verschillende maatschappelijke trends die hogere en andere eisen stel-
len aan de ondergrondse kleine infrastructuur. Het COB-netwerk wil via het 
kennisproject ten eerste ruimtegebruik verbeteren door bundeling van kabels 
en leidingen. Daarnaast richt het project zich op de transitie: hoe kan onder-
grondse infrastructuur met behoud van efficiency en met minimale kosten 
aangepast worden aan nieuwe eisen, bijvoorbeeld voor kleinere, onafhanke-
lijke (energie)systemen zoals warmtenetten. 

werkpakket 3: Maximale waarde tegen minimale kosten
Bij investeringen in ondergrondse netwerken moeten stakeholders vanuit 
verschillende belangen keuzes maken. Hierbij is inzicht nodig in kosten 
en baten. Het COB-onderzoek ‘Verdienstelijke netwerken’ wees uit dat het 
speelveld dermate complex is, dat het lastig is een goede maatschappelijke 
kosten-batenanalyse (MKBA) te maken. Doelstelling van het kennisproject 
van het COB is een evenwichtig afwegingshulpmiddel te ontwikkelen dat 
breed inzetbaar is bij de besluitvorming rondom kabels en leidingen.

19
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afStudeeronderzoek

Uit de 

school  

geklaptVeilige tunnel door snelle 

branddetectie 

Tunnelbranden kunnen catastrofaal zijn in relatie tot mensenlevens en de tunnel zelf. Tijdige en accurate brand-

detectie is een elementaire voorwaarde om branden te kunnen beperken en te bestrijden. Marina Fragkopoulou, 

masterstudent aan de TU Delft en onderzoekstagiair bij Deerns, onderzoekt de werking van state-of-the-art-

brandmeldsystemen.

afStudeerder

Marina Fragkopoulou

projeC t

Fire safety in road 

tunnels

wa ar

TU Delft, faculteit Civiele 

Techniek en Geowe-

tenschappen, afdeling 

Bouw & Infra, leerstoel 

Gebouwen

Door de toenemende stedelijke ontwikkeling 
en bevolkingsgroei, wordt verwacht dat de 
komende twintig tot dertig jaar snelwegen en 
andere infrastructuur een kritisch breekpunt 
bereiken ten aanzien van hun capaciteit. Dit 
resulteert in veel tunnelbouwprojecten in de 
komende tien tot vijftien jaar. Momenteel kent 
Europa al meer dan vijftienduizend kilometer 
aan operationele tunnels voor transport. 
Hoewel ongelukken door tunnelbranden 
minder vaak voorkomen dan ongevallen op 
open wegen, kan hun effect significant ernstiger 
zijn. Dit heeft te maken met de kritische 
basisfactoren van een tunnel: 

• Gesloten omgeving
• Beperkte vluchtrichtingen 
• Noodzaak tot zelfredzaamheid 
• Menselijke factor 

De menselijke factor is zeer moeilijk voorspel-
baar. Om de zelfredzaamheid te verbeteren en 
mensen meer vluchttijd te geven, is het noodza-
kelijk branden vroegtijdig te detecteren.

Door een toenemende bewustzijn van de risico’s 
bij tunnelbranden, zijn er op nationaal en 
internationaal niveau nieuwe veiligheidsmaat-
regelen en regelgevingen geïntroduceerd. Veel 
Europese landen worden geconfronteerd met 
de verplichting tunnels te renoveren waar deze 
als ‘onveilig’ worden bestempeld. Renovatie 
kan voor stakeholders echter ongewenst en te 
kostbaar zijn. De studie van Marina richt zich 
daarom op alternatieve oplossingen om het 
gewenste veiligheidsniveau te bereiken. 

Doel van het onderzoek
Initieel onderzoek wijst uit dat vroegtijdige 
branddetectie een van de meest belangrijke 
aspecten is van brandveiligheid in tunnels. 
Het doel van de studie is te verifiëren of meer 
geavanceerde technieken die een snelle reactie-
tijd hebben een compromis kunnen zijn voor 
de huidige veiligheidseisen in de standaarden. 
Marina onderzoekt het effect van een techno-
logisch geavanceerd systeem op de detectietijd 
en daarmee op het totale evacuatieproces. 

‘Een belangrijke stap naar een brandveilige tunnel’
prof. ir. rob Nijsse
Hoogleraar Structural Design, faculteit Bouwkunde, TU Delft

“De combinatie van veiligheid en tunnels vormt  geen gelukkig huwelijk. De ramp in de Mont Blanctunnel en de vele storingen in de autotunnels rond Roermond zijn treffende  
illustraties daarvan. Toch zal een brandveilige tunnel ooit eens bereikt moeten worden. Technici en bouwers zijn druk bezig om met nieuwe, sensorgestuurde veiligheidsprogramma’s 
het gewenste veiligheidsniveau te bereiken. In haar afstudeerwerk aan de TU Delft heeft Marina Fragkopoulou, mede tijdens haar stage bij  ingenieursbureau Deerns, onderzocht hoe 
met branddetectie en de inzet van het computerprogramma Fire Dynamic Simulator een verbeterslag gemaakt kan worden. In combinatie met de invloed van ventilatiecondities, 
windcondities (buiten de tunnel) en de tunnelgeometrie, was af te leiden hoe de brand van een auto of een bus beter en sneller gesignaleerd kan worden. Een belangrijke stap op weg 
naar een veiligere tunnel. Marina moet haar onderzoek nog afronden, maar de eerste bevindingen zijn hoopgevend.”
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‘Een belangrijke stap naar een brandveilige tunnel’
prof. ir. rob Nijsse
Hoogleraar Structural Design, faculteit Bouwkunde, TU Delft

“De combinatie van veiligheid en tunnels vormt  geen gelukkig huwelijk. De ramp in de Mont Blanctunnel en de vele storingen in de autotunnels rond Roermond zijn treffende  
illustraties daarvan. Toch zal een brandveilige tunnel ooit eens bereikt moeten worden. Technici en bouwers zijn druk bezig om met nieuwe, sensorgestuurde veiligheidsprogramma’s 
het gewenste veiligheidsniveau te bereiken. In haar afstudeerwerk aan de TU Delft heeft Marina Fragkopoulou, mede tijdens haar stage bij  ingenieursbureau Deerns, onderzocht hoe 
met branddetectie en de inzet van het computerprogramma Fire Dynamic Simulator een verbeterslag gemaakt kan worden. In combinatie met de invloed van ventilatiecondities, 
windcondities (buiten de tunnel) en de tunnelgeometrie, was af te leiden hoe de brand van een auto of een bus beter en sneller gesignaleerd kan worden. Een belangrijke stap op weg 
naar een veiligere tunnel. Marina moet haar onderzoek nog afronden, maar de eerste bevindingen zijn hoopgevend.”

Er worden drie type detectiesystemen 
onderzocht: 

• Lineaire hittedetectie (LHD): een 
continue hittedetectiekabel die over 
de volledige lengte van de tunnel 
hitte detecteert. 

• Meervoudige gasdetectie (MGD): 
sensoren die brandgerelateerde 
gassen detecteren in een vroege fase 
van de brandontwikkeling. 

• Gesloten-circuit camerasysteem 
(CCTV): de omgeving met camera’s 
in de gaten houden om brand te 
detecteren. 

Marina heeft brandsimulatiesoftware 
(fire dynamics simulator, FDS) gebruikt 
om diverse scenario’s met branden te 
simuleren en de werking van elk brand-
detectiesysteem te onderzoeken. De FSD 
bevat standaard geen opties voor het 
modelleren van nieuwere warmte- en 
rookdetectiesystemen. De LHD moest 

bijvoorbeeld gemodelleerd worden als 
een rij met losse detectoren. Via leveran-
ciers kon Marina de juiste parameters 
achterhalen, zoals de alarmdrempels. 
Met praktijktestresultaten heeft ze de 
modellen kunnen valideren.

De detectiesystemen worden getest op 
drie type brandhaarden. De omvang van 
de brand (heat release rate, in megawatt) 
volgt uit praktijkproeven: 

• Passagiersauto - 10MW
• Bus – 30MW
• Zwaar transportvoertuig  -200MW

De brandhaarden worden gecombineerd 
met verschillende ventilatiecondities, 
windcondities en tunnelgeometrie. Dit 
is bijvoorbeeld van belang om te kunnen 
bepalen bij welke instellingen de detec-
toren geen vals alarm geven. In een afge-
sloten ruimte zoals een tunnel kunnen 
warmte en gassen van voertuigen al snel 
leiden tot hoge temperaturen en hoge 
concentraties van giftige stoffen, waar-
door het alarm onterecht zou kunnen 
afgaan. De rol van het ventilatiesysteem 
is dan ook belangrijk om mee te nemen.

Resultaten
Testen met de branddetectoren hebben 
reeds interessante resultaten opgeleverd 
aangaande de reactie onder bepaalde 
condities. Zo lijken het type ventilatie-
systeem en de luchtstroming inderdaad 
van grote invloed te zijn. Een sterke 
luchtstroming in de lengterichting van 
de tunnel heeft veel effect op warmtede-
tectoren die geactiveerd worden op basis 

van temperatuurstijging of een absolute 
temperatuurdrempel. Bovendien wijzen 
de resultaten erop dat de prestatie 
van een detector sterk afhangt van het 
brandscenario. Bij een autobrand lijkt 
detectie bijvoorbeeld minder effectief 
omdat de temperatuur langzaam stijgt, 
waardoor het systeem soms niet binnen 
drie minuten reageert (de reactiesnel-
heid die minimaal noodzakelijk is om het 
gewenste veiligheidsniveau te bereiken). 
Aan de andere kant is MGD bij dit scena-
rio juist wel effectief. Hiermee kan brand 
vaak al binnen twee minuten gedetec-
teerd worden.

Het onderzoek leidt tot een gevalideerd 
model dat diepgaand inzicht geeft in de 
werking en prestaties van detectiesyste-
men onder invloed van externe factoren. 
De opzet van de studie maakt het mogelijk 
om meer brandscenario’s en nieuwe 
detectietechnologieën te onderzoeken 
met gevalideerde simulaties. Tunnelont-
werpers kunnen op basis hiervan pres-
tatiegerichte keuzes maken ten aanzien 
van de veiligheid, zoals voor het brand-
detectiesysteem, de interactie tussen de 
detectoren en het ventilatiesysteem, de 
verwachtte reactietijd en de impact op 
het evacuatieproces. Zo wordt duidelijk 
welke inrichting best passend is bij een 
brandscenario.
 

Meer informatie 
 Ga voor meer informatie naar de  

Verdieping: www.cob.nl/verdieping

Simulaties van twee scenario’s: de rookontwikkeling bij een brandende auto (boven) en een brandende zware goederenvrachtwagen. (Beelden: Marina Fragkopoulou)

www.cob.nl/verdieping


22

De visie 
van

Kiezen en 
combineren

(Foto: Vincent Basler)

“Een groeiende bevolking, verdichting van de steden, 

toenemende automobiliteit, zelfrijdende voertuigen 

en relatief goedkoper wordende ontwikkelkosten voor 

ondergrondse ruimten: de ondergrond wordt steeds 

belangrijker. Met lef en creativiteit halen we de waarde 

naar boven.

We reizen meer en meer door weg- en/of 
spoortunnels, via ondergrondse railsta-
tions. We parkeren auto’s en fietsen in 
parkeergarages ver onder het maaiveld. 
En, net als boven de grond, willen we 
ons ondergronds prettig voelen in een 
fysiek en sociaal veilige, comfortabele 
omgeving. Een omgeving waarin we geen 
hinder ondervinden en die vierentwintig 
uur per dag beschikbaar is.

Soms lijken thema’s als veiligheid en 
duurzaamheid elkaar te bijten, zoals bij 
rijkstunnels op het moment aan de hand 
lijkt te zijn: tegen de doelstellingen in 
stijgt het elektriciteitsverbruik. Toch is 
een veilige én duurzame, energiezuinige 
omgeving zeker mogelijk. In andere 
marktsectoren hebben we daarvoor met 
elkaar oplossingen gevonden. Het vergt 
anders denken en vooral keuzes durven 
maken. De status quo aan de kaak 
stellen. Als relatieve nieuwkomer in de 
markt voor ondergronds bouwen kunnen 
en willen wij daaraan bijdragen. Onder 
andere via het COB, waar we in eerste 
instantie actief zijn in de werkgroep 
Energiereductie tunnels en het KIBO-
kennisproject: thema’s waar Deerns veel 
affiniteit mee heeft.

Deerns werkt al jaren samen met 
partners aan projecten waarin 
veiligheid, betrouwbaarheid, 
continuïteit en duurzaamheid een 
grote rol spelen. Door brede kennis 
in installatietechniek en expertise op 
het gebied van bouwfysica, veiligheid, 
beveiliging en communicatienetwerken 
zijn we een voorloper in de markt. 
Zowel op gebouw- als gebiedsniveau 
werken wij wereldwijd aan duurzame 
oplossingen. Bijvoorbeeld door het 
creëren van Smart Utility Networks, 
waarbij de mogelijkheden, maar ook 
beperkingen van de ondergrond een 
belangrijke rol spelen. Een groot 
compliment dat we ooit van een 
opdrachtgever kregen, is dat hij ons 
graag wilde betrekken bij een nieuw 
project, omdat hij van ons had geleerd 
dat je de toepassing van installaties 
moet zien te beperken als er andere 
oplossingen mogelijk zijn.” 

Erik Lousberg is algemeen directeur bij 
Deerns. Ook is hij lid van de raad van 
toezicht van ISSO, kennisinstituut voor de 
installatiesector.
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Kort Lezen Doen

sluiskiltunnel genomineerd voor 
internationele prijs
 
de sluiskiltunnel maakt kans op de NCE 
Tunneling & Underground Space Award 
2015, een internationale prijs voor 
projecten die een belangrijke bijdrage 
leveren aan innovatie in de tunnelbouw.   

Het Sluiskiltunnelproject is genomineerd in 
twee categorieën: Global tunneling project 
of the year en Tunneling team of the year. De 
intensieve samenwerking tussen opdracht-
gever BV KKS en bouwcombinatie BAM-TBI 
was een belangrijke reden voor de nominatie, 
evenals de snelle realisatie (vijf weken eerder 
open dan gepland) en het binnen budget 
blijven. Tijdens een bijeenkomst in Londen 
op 3 december 2015 worden de winnaars 
bekendgemaakt.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping

salland-twentetunnel in gebruik
 
op 29 augustus 2015 is de salland-Twente-
tunnel (onderdeel van combiplan Nijverdal) 
officieel geopend voor verkeer. Hiermee is 
de doorstroming, verkeersveiligheid en leef-
baarheid in het overijsselse dorp aanzienlijk 
verbeterd.

Met Combiplan Nijverdal zijn de drukke N35 
en de spoorlijn in één tunnel ondergebracht. 
Het spoordeel is in april 2013 opengesteld. 
De openstelling van het wegdeel (de Salland-
Twentetunnel) liep enige vertraging op door 
ICT-problemen. Eind 2014 bleek dat de com-
putersystemen van de tunnel nog niet goed 
communiceerden met die van de verkeers-
centrale in Wolfheze, waardoor de tunnel niet 
open kon. Deze problemen zijn nu verholpen. 
Alle testen die de afgelopen maanden zijn 
gedaan, hebben aangetoond dat de ICT goed 
werkt. Er zijn ook trainingen geweest voor de 
hulpdiensten en het personeel dat met de 
tunnel gaat werken.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping

cob-jaarverslag 2014

op 4 augustus jl. heeft het coB het jaarverslag 
over 2014 gepubliceerd. Geen lijvig boekwerk, 
maar alle activiteiten in een notendop. Mede 
dankzij de inzet van alle participanten bruiste 
ook in 2014 het coB-netwerk van de energie. 
Hartelijk dank!

Ook in 2014 heeft het COB zich samen met het 
netwerk ingespannen voor gezamenlijke ken-
nisontwikkeling. Veel platforms en werkgroepen 
hebben gedreven, kritisch en praktisch gewerkt 
om kennis vast te leggen, te delen en zo te 
vertalen dat die toepasbaar is in de praktijk. En 
ondanks de lastige periode in de bouwwereld, 
heeft het COB vier nieuwe participanten mogen 
begroeten. In 2014 werden de contouren van de 
Bouwcampus langzaam duidelijk en sloot het 
COB zich definitief aan als partner. Er werd ge-
start met de voorbereidingen voor de verhuizing 
naar Delft, die inmiddels is afgerond.

 Het jaarverslag is online te bekijken en gratis 
te downloaden via www.cob.nl/jaarverslag2014

terugblik world tunnel congress 2015

Met een stralende zon en een prachtige 
kustlijn als achtergrond, was dubrovnik voor 
de ruim vijftienhonderd deelnemers een 
ideale locatie voor ontmoetingen tijdens het 
wTc2015. Het grootste tunnelcongres ter we-
reld kende dit jaar liefst 390 lezingen en 140 
stands. Johan Bosch en Hans Mortier delen 
hun persoonlijke bevindingen.

Volgens Johan Bosch, voorzitter van KIVI TTOW, 
was de presentatie van de winnaar van de ITA-
COSUF-prijs voor jonge ingenieurs een van de 
hoogtepunten. Karl Fridolf, onderzoeker aan het 
SP Fire Research Institute in Zweden, lichtte zijn 
promotieonderzoek over evacueren in treintun-
nels toe . Bosch: “Het was een doorwrocht stuk 
werk over een gevoelig onderwerp. Er is altijd veel 
discussie over evacuatie onder experts, maar dit 
is de eerste keer dat er heel goed onderzoek ge-
daan is met slechts een beperkte set variabelen.”

Hans Mortier, hoofd Ontwerp bij CFE en vaste 
WTC-bezoeker, was er dit jaar voornamelijk om 
aan te sluiten bij de sessies over zinktunnels, 
waarbij hij zelf het COB-rapport Instandhou-
ding zinkvoegen presenteerde. Mortier: “Ik heb 
zeer positieve reacties hierover ontvangen. Er 
werd zelfs gevraagd of we het document wilden 
vertalen naar het Engels. Mogelijk kunnen we dit 
doen met een budget vanuit de ITA-werkgroep 
voor zinktunnels.”

 Lees meer via www.cob.nl/nieuws

isgsr 2015

Het vijfde International Symposium on Geotech-
nical Safety and Risk  is een speciale: niet alleen 
vindt het plaats in ons eigen land (rotterdam), 
maar er is ook uitgebreide aandacht voor Geo-
impuls.

Georisicomanagement staat centraal tijdens het 
ISGSR. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit 
jaar de resultaten van Geo-Impuls aan de orde 
komen. Meer dan vijftig organisaties uit de bouw-
sector in Nederland hebben in het programma 
(2009-2014) samengewerkt aan het terugdrin-
gen van geotechnisch falen. Op het ISGSR2015 
presenteren de deelnemers hun werk aan de 
internationale geotechniekgemeenschap. 

Zo zal Mandy Korff (Delta-
res) ingaan op de Geo-
Impulspraktijkcases met 
de Observational Method 
en vertellen Robin Vervoorn 
(Witteveen+Bos) en Martin 
van Staveren (VSRM) meer 

over GeoRM, de methode die binnen Geo-Impuls 
is ontwikkeld. Jan van Dalen (Strukton)  en Rodriaan 
Spruit (Ingenieursbureau Rotterdam) zullen hun 
promotieonderzoek aan de TU Delft toelichten: 
zij hebben binnen Geo-Impuls praktijkonderzoek 
gedaan naar de kwaliteit van diepwanden.

 Meer informatie over Geo-Impuls vindt u op 
www.geoimpuls.org 

13-16 okt. 2015 • World Trade Center Rotterdam •  
www.isgsr2015.org

Van data tot slimme keuzes

de informatievoorziening op het gebied van bo-
dem en ondergrond is sterk in ontwikkeling. wat 
is er nodig om de keten van het verzamelen van 
data tot het nemen van besluiten te versterken en 
te optimaliseren? daarover wil het ministerie van 
infrastructuur en Milieu graag met u in gesprek.

De Omgevingswet komt eraan, de Structuurvisie 
Ondergrond (STRONG) is in de maak en de Basisre-
gistratie Ondergrond (BRO) krijgt steeds meer vorm. 
Tijdens de bijeenkomst op 27 oktober 2015 wil het 
ministerie van IenM via inspirerende introducties 
en interactieve werksessies met u in gesprek over de 
data en informatie waaraan uw organisatie behoefte 
heeft en hoe deze het beste geborgd kan worden. 
Het doel is een gezamenlijke agenda op het gebied 
van data en informatie.

27 okt. 2015  •  Rotterdam, precieze locatie volgt  •   
www.tinyurl.com/27okt2015 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

De Onderbouwing wordt uitgegeven door het 
Nederlands kenniscentrum ondergronds bouwen 
en ondergronds ruimtegebruik (COB). Het COB 
heeft tot doel kennis, kunde en innovatie te 
ontwikkelen voor ondergronds ruimtegebruik en 
ondergronds bouwen. Het COB bestaat sinds 1995.
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Voorschot op de toeko m st

Een greep uit het programma:

•	 volg uw intuïtie in de ondergrondse omgeving van de toekomst

•	 Ga in debat over de marktvisie van rijkswaterstaat

•	 applaudisseer voor de winnaars van de schreudersprijs 2015 

•	 doe suggesties voor 3d-geprint beton

•	 leer van de ervaringen in spoorzone delft

•	 oefen in de virtuele wereld van tunnelveiligheid 

•	 verken de verduurzaming van a2 Maastricht 

•	 laat u verrassen door viT 2

•	 Bundel mee met gemeenten en provincies

•	 Maak kennis met de laatste loodjes van de Noord/Zuidlijn

COB-congres 2015
10 december, 12.00 - 17.00 uur • Lijm & Cultuur, Delft

meld u nu aan!  
Ga naar www.cob.nl/
congres2015 of scan 
de QR-code:

http://www.cob.nl/congres2015
http://www.cob.nl/congres2015

