
Tijdschrift over ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik • jaargang 9 • nr. 24 • mei 2016

Met o.a.:

• Hoogleraar Wil van der Aalst, 
Data Science Center Eindhoven

• Baten meten van ondergronds 
bouwen 

• Netwerken beheren, meten en 
optimaliseren

• Innovatieve meettechnieken 
voor tunnelveiligheid en 

-onderhoud

En ook: FEhmarnbElttunnEl, kabEls En lEidingEn in watErkEringEn, omgEvingsmanagEmEnt spaarndammErtunnEl, rapport monitoring

Meten is 
(zeker) 
weten



Meten is zweten 

Ondergronds bouwen is teamwerk. Vernieuwingen zijn 
succesvol als we samen vraagstukken uitpluizen en doelen 
stellen. Tussen ‘waar gaat het om’, ‘wat gaan we doen’ 
en ‘wat zijn de consequenties daarvan’ moeten we flink 
verzamelen, meten en bepalen. Daarin is nog veel te doen. 
Zonder een vleugje zweet kom je er niet. 

In de wereld van de civiele techniek en ruimtelijke ordening wordt om 
de meest uiteenlopende redenen gemeten. Meten is onlosmakelijk 
verbonden met kennisontwikkeling. In een interview met TU/e-
hoogleraar Wil van der Aalst gaan we op zoek naar de invloed van big 
data. Wat we vandaag aan data verzamelen, kan de wereld van morgen 
veranderen. Maar waar liggen de grenzen van acceptatie? En waar 
vinden we de wetenschappers die big data goed kunnen interpreteren? 
Met zulke vragen hebben bijvoorbeeld Liander en SPIE te maken bij 
het ontwikkelen van modellen en technieken om het beheer en de 
betrouwbaarheid van netwerken te optimaliseren.

De vraag: ‘wát meet je? ‘ leidt tot innovatieve oplossingen. Soltegro 
heeft zijn snelheidsonderschrijdingssysteem niet laten meten op basis 
van afstand, maar op basis van tijd en legde zo het fundament voor het 
voorspellen van weggedrag. Rijkswaterstaat en Arcadis onderzochten 
hoe een 3D-scan inzicht geeft in de deformaties van afgezonken tun-
nels, zodat lekkages voorkomen kunnen worden.

De betekenis van data geeft zich echter niet zomaar prijs. We hebben 
analyses en interpretaties nodig om de datastroom te duiden. Omge-
vingseconome Elisabeth Ruijgrok legt uit dat het voor een maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse (mkba) onvoldoende is om alleen ef-
fecten van maatregelen te meten. Het gaat erom inzichtelijk te maken 
welke baten een effect oplevert. Die baten moet je dan natuurlijk wel 
op de juiste manier meten.

Het zal u duidelijk zijn dat het meten en het verwerken van data een 
groeiend aantal van onze participanten aan het transpireren heeft 
gekregen. En dat is maar goed ook, want er ligt een goudmijn aan voor-
delen in het verschiet om een beetje zweet te rechtvaardigen.

merten hinsenveld 
Directeur COB

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

voorwoord inhoud

thEma: mEtEn is (zEkEr) wEtEn

Meten dient vele doelen. We verzamelen ge-
gevens om voorspellingen te doen, of om ze juist 
te controleren. Of we vertalen data naar kennis, 
om zo vooruitgang te boeken. Zowel op technisch 
als niet-technisch gebied is informatie key.

‘let the data speak? zo gemakkelijk is het niet’
“De exponentiële groei van de rekenkracht van computers heeft een 
tipping point bereikt”, zegt prof. dr. ir. Wil van der Aalst, wetenschap-
pelijk directeur van Data Science Center Eindhoven. “Met de 
hoeveelheid data die we tot onze beschikking hebben, kunnen we 
grenzen verleggen.”

beheren, meten en optimaliseren
Vanuit het Network Operation Center (NOC) beheert SPIE allerlei 
datanetwerken. De mogelijkheid om installaties live en op afstand 
te volgen, biedt veel nieuwe kansen.

meer meten met infrarood 
In de Westerscheldetunnel is een snelheidsonderschrijdingssysteem 
(SOS) met infraroodsensoren in plaats van detectielussen uitgetest. 
Soltegro ontwikkelde het systeem op eigen initiatief.

vele kleine baten maken een grote
Omgevingseconome Elisabeth Ruijgrok: “Bij ondergrondse projecten 
zou ik geneigd zijn om alle baten los te meten en niet te kiezen voor 
een allesomvattend model.”

3d-scan brengt vervormingen snel in beeld
Rijkswaterstaat en Arcadis hebben met een proef in de Kiltunnel 
onderzocht of het meten van vervormingen van zinktunnels 
verbeterd kan worden met een 3D-laserscan.

de glazen bol van liander
“In het licht van de energietransitie hebben we meer informatie 
nodig om gericht te kunnen investeren in onze netwerken”, aldus 
netbeheerder Liander.

praktiJk

landtunnel als groene toegangspoort
De drukke weg tussen de nieuwe Houthaven en de stad Amsterdam 
wordt vervangen door een park. De omwonenden kunnen dan ook 
wel leven met de aanleg van de Spaarndammertunnel.

‘we tillen de afzinktechnologie naar een hoger niveau’
BAM is geselecteerd om de Fehmarnbelttunnel te bouwen, ‘s werelds 
langste zinktunnel. Martijn Smitt (BAM): “De schaalgrootte en de 
hoge eisen maken het een enorm uitdagend project.”

nEtwErk&Cob

als we dát hadden geweten...
Experts van Spoorzone Delft, A2 Maastricht en de Noord/Zuidlijn 
werken aan een rapport met best practices voor monitoring. “Wij 
geven op basis van onze recente ervaringen praktische tips voor 
toekomstige projecten”, vertelt werkgroepvoorzitter Hans Mortier.

En vErdEr

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

in fOCUs Parkeergarage Kustwerk Katwijk  

DE VisiE VAn... André de Graaf, Trelleborg

DE DiAlOOg Kabels en leidingen in waterkeringen

UiT DE sCHOOl gEKlAPT Het verdiepen van de Beneluxtunnel

ZO KAn HET OOK Bovenste onder

KORT, lEZEn, DOEn Op de hoogte en op de agenda
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CoB-update

Nieuwe participanten

Sinds de laatste Onderbouwing hebben 
drie nieuwe organisaties zich aangesloten 
bij het COB. Een hartelijk welkom aan 
Nebest, Kimpro en Imagine!

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Bent u tussen 1 september 2014 en 
15 september 2016 afgestudeerd 
aan een Nederlands hogeschool 
of universiteit met een onderzoek 
op het gebied van ondergronds 
bouwen? Meld u dan nu aan voor de 
Schreudersstudieprijs! De winnaar 
ontvangt 2.500 euro en de eeuwige 
roem. Ga voor meer informatie naar 
www.cob.nl/schreudersstudieprijs.

In memoriam: Ab Schreuders

Op donderdag 7 april 2016 is Ab Schreuders, grondlegger van de Stichting A.M. 
Schreuders, op zesennegentigjarige leeftijd rustig ingeslapen. Zijn geest was tot 
het laatst vrijwel ongebroken, maar zijn lichaam bezweek. Ab Schreuders was 
een icoon van het ondergronds bouwen in Nederland. Met veel dankbaarheid en 
respect zal het COB aan hem blijven terugdenken. 

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Workshop rapport 
Monitoring

Verderop in dit blad leest u er meer over: 
het COB-rapport met best practices voor 
monitoring. Op maandag 27 juni 2016 
wordt het rapport gepresenteerd in een 
workshop met de betrokken experts. We 
horen het graag als u erbij wilt zijn!

Experts van de Noord/Zuidlijn, Spoorzone Delft 

en A2 Maastricht hebben hun ervaringen met 

monitoring samengebracht om toekomstige 

projecten te voorzien van praktische tips. In het 

rapport wordt uitvoerig ingegaan op de ontwerp- 

en monitoringsfilosofieën, gemaakte voorspel-

lingen, verzamelde meetdata en aanpassingen 

in het bouw- en/of monitoringsproces. Tijdens 

de workshop kunt u de experts uw vragen, di-

lemma’s en suggesties voorleggen. De workshop 

start om 12.30 uur met een inlooplunch en wordt 

om 16.00 uur afgesloten met een borrel.

Meer informatie vindt u via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

Diner van de Ondergrond: De toekomst van tunnels

De zesde editie van het Diner van de Ondergrond zal plaatsvinden op maandag 20 
juni 2016. De gasten komen wederom bijeen op de Bouwcampus. Dit jaar wordt hen 
gevraagd om mee te denken over een toekomstvisie op tunnels in Nederland. 

De komende jaren zijn veel tunnels toe aan renovatie, en worden er ook veel nieuwe tunnels 

gebouwd. Het COB-netwerk zal daarbij oplossingen moeten vinden voor opgaven rondom veilig-

heid, levensduur en beschikbaarheid. Om die opgaven proactief, slimmer en beter op te pakken, wil 

het COB samen met de participanten komen tot een langetermijnvisie en actieplan. Het Diner van 

de Ondergrond 2016 vormt hiervoor de aftrap. De gasten krijgen de gelegenheid om hun ideeën, 

wensen, voorstellen, visies en uitgangspunten in te brengen. Na het Diner gaat het COB de bijdragen 

uitwerken en een white paper opstellen. 

Voor het Diner van de Ondergrond worden participanten op persoonlijke titel uitgenodigd. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Edith Boonsma: edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410.

Meer-waarde met de ondergrond

In de afgelopen drie jaar heeft de Carrousel Ondergrond en ordening vijftien 
bijeenkomsten en drie Flexivals georganiseerd. Een aantal resultaten hiervan zijn 
gebundeld tot het boek Meer-waarde met de ondergrond. Op 18 juni 2016 wordt het 
boek gepresenteerd, tijdens de opening van de expositie Ondergronds in het ABC 
Architectuurcentrum Haarlem.

“Hoe je meerwaarde kunt creëren met de ondergrond is een terra incognita. De afgelopen jaren heeft 

de Carrousel onontgonnen delen daarvan in kaart gebracht. We hebben verrassende inzichten op-

gedaan en begaanbare wegen gevonden ‘van waardering via afweging naar agendering’. We hopen 

de lezer te inspireren met onze verhalen en ontdekkingen”, aldus COB-coördinator Henk Werksma, 

sinds 2013 facilitor  van de Carrousel. In de publicatie wordt onder meer ingegaan op verdienmoge-

lijkheden, ondergrondwaarden bij belangenafweging, bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek.

Kijk voor meer informatie op de achterkant van dit blad en in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping. 

Het boek zal na de presentatie te downloaden zijn vanaf de COB-kennisbank: www.cob.nl/kennisbank.

(Foto: Vincent Basler)

www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/schreudersstudieprijs
www.cob.nl/verdieping
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Beste gebouw 
van 2014, 2015 
én 2016
De parkeergarage van Kustwerk Katwijk 

is de grote winnaar van de verkiezing 

BNA Beste Gebouw van het Jaar 2016. 

Zowel de jury als het publiek zetten het 

project op één. Vorig jaar gebeurde dit ook 

bij de Rijnlandse Architectuurprijs, waar-

mee de parkeergarage werd uitgeroepen 

tot beste gebouw van 2014 en 2015.

In focus

4

De branchevereniging van Nederlandse architec-
tenbureaus (BNA) heeft in 2006 de verkiezing BNA 
Beste Gebouw van het Jaar ingesteld om architecten-
bureaus te belonen die toegevoegde waarde bieden 
aan opdrachtgever en samenleving. De ondergrondse 
parkeergarage van Kustwerk Katwijk is dan ook een 
terechte winnaar. De constructie biedt enerzijds 
ruimte aan bijna zevenhonderd auto’s en geeft 
anderzijds de duinen, de boulevard en de historische 
elementen alle ruimte om het karakter van de omge-
ving te bepalen. “Door de landschappelijke inpassing 
verbindt de ondergrondse garage op krachtige wijze 
het dorp met de zee”, aldus de jury.

Het architectonisch ontwerp van Royal HaskoningDHV 
bouwt voort op het ontwerp van de openbare ruimte 
door OKRA Landschapsarchitecten. In de parkeergarage 
zijn zo veel mogelijk kleuren en materialen gebruikt 
die horen bij Katwijk aan Zee en het duinlandschap. Zo 
zorgen de geperforeerde stalen panelen bij de in- en 
uitritten voor dynamiek onder invloed van de zon, net 
zoals duingras dat zou doen. De parkeergarage wordt 
beschouwd als een volwaardige openbare ruimte met 
een hoogwaardige afwerking. Door gebruik te maken 
van verschillende kleuren, texturen en daglicht is de 
oriëntatie in de parkeergarage optimaal. Ballast Nedam 
en ZJA hebben op basis van het beeldkwaliteitplan 
van Royal HaskoningDHV het ontwerp op detailniveau 
verder geoptimaliseerd.

Een tevredenheidsonderzoek wees uit dat gebruikers de 
parkeergarage gemiddeld waarderen met een 8,5. De 
jury van de Rijnlandse Architectuurprijs prees het pro-
ject ‘vanwege de integrale en interdisciplinaire aanpak 
op verschillende schaal- en uitvoeringsniveaus.’ Han-
neke Groenteman, juryvoorzitter van de BNA-verkiezing: 
“De parkeergarage is grensverleggend omdat het niet 
alleen een excellent bouwwerk is, maar ook laat zien 
hoe Nederland in de toekomst om moet gaan met de 
inrichting van onze kust.” 

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

(Foto: Luuk Kramer)
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‘Let the data speak? 
Zo gemakkelijk is 
het niet’

interview | prof. dr. ir. wil van der aalst, wetensChappel ijk direCteur data sCienCe Center eindhoven

We meten steeds meer en we weten steeds meer. “De exponentiële groei van de 

rekenkracht van computers heeft een tipping point bereikt”, zegt prof. dr. ir. Wil van 

der Aalst, wetenschappelijk directeur van Data Science Center Eindhoven. “Met de 

hoeveelheid data die we tot onze beschikking hebben, kunnen we grenzen verleggen.”
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(Foto: Vincent Basler)

“In de dagelijkse praktijk zien we steeds meer 
voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen die 
zijn ontstaan door gebruik van big data. We 
zijn op een punt aangekomen dat organisaties 
wel gebruik moeten maken van de nieuwe 
mogelijkheden die deze ontwikkeling met zich 
meebrengt. Anders ben je er straks niet meer. 
Daarbij zit de uitdaging niet in het binnenhalen 
van voldoende computerpower. Het gaat erom 
dat je de immense hoeveelheid data die je 
verzamelt goed kunt interpreteren en er slim en 
verantwoord mee omgaat.”

“De ontwikkelingen die we zien op het gebied 
van data science kunnen we verklaren met 
de Wet van Moore”, vertelt Wil van der Aalst. 
“Gordon Moore, een van de oprichters van In-
tel, voorspelde al in 1965 dat de hoeveelheid 
beschikbare data exponentieel zou toenemen. 
Zo’n ontwikkeling creëert op een gegeven mo-
ment een omslagpunt. Je kunt het vergelijken 
met de opkomst van de computer. Computers 
waren er al veel langer. Toen het gebruik van 
computers het omslagpunt bereikte, nam ook 
het aantal toepassingen toe. Als we de groei 
die Moore in 1965 voorspelde zouden toepas-
sen op vervoer, wordt duidelijk wat de impact 
van die exponentiële groei is. We zouden dan 
met een milliliter benzine de wereld rond kun-
nen rijden en in een milliseconde naar New 
York kunnen reizen.”

Grote veranderingen
“We zijn op een punt beland dat de ontwik-
kelingen op datagebied relevant zijn geworden 
voor alle sectoren. Dat leidt tot grote veran-
deringen. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, 
waar vijfduizend administratieve krachten 
moeten afvloeien, terwijl er tegelijkertijd 
vijftienhonderd datawetenschappers worden 
aangenomen. Slim gebruik van data leidt 
tot nieuwe diensten die eerder niet mogelijk 
waren. Taxidienst Uber is daar een voorbeeld 
van. Ook bestaande diensten kunnen sneller, 
beter en efficiënter dankzij data science. Er 
ontstaat als het ware een wapenwedloop in 
snelheid, kostenbeperking en efficiency om 
consumenten beter te behagen. Ook doordat 
dienstverlening steeds fijnmaziger kan plaats-
vinden. In ziekenhuizen leidt data science ertoe 
dat er steeds meer evidence based kan worden 
gewerkt. Data-analyse leidt ertoe dat de be-
handeling persoonlijk wordt en meer rekening 
houdt met geslacht, persoonlijke kenmer-
ken en historie. De veranderingen doen zich 
overigens het sterkst voor in sectoren waar het 
product digitaal is, zoals de financiële wereld. Je 
ziet nu al de grote bankkantoren uit het straat-
beeld verdwijnen. Welke sector is de volgende 
die door digitalisering opgeschud wordt?”

Competitie
“Er ontstaat een competitie tussen mens en 
machine. Een machine kan beter schaken 
en beter bank spelen dan een mens. Maar in 
het café waar je een kopje koffie wilt drinken, 
wint de mens. En tussen die uitersten zie je 
mengvormen ontstaan, waarbij de machine 
informatie toevoegt en de mens die informa-
tie analyseert. De mens heeft nu nog vaak de 
overhand in het analyseren en interpreteren 
van informatie. Maar dat schuift steeds verder 
op. Wie had bij de uitvinding van de digitale 
camera kunnen denken dat zo’n zelfde camera 
gebruikt zou gaan worden om huidkanker te 
detecteren via een gratis app? De machine 
neemt het over van de mens. Dit soort ontwik-
kelingen zullen we steeds vaker zien.”

Autonoom gedrag
“Er zullen steeds meer producten op de markt 
komen die in hoge mate autonoom zijn. Het 
is een interessante uitdaging om ervoor te 
zorgen dat (deels) autonome producten, 
zoals auto’s, zich goed gedragen en blijven 
functioneren, ook als het internet uitvalt. Die 
uitdaging ligt er ook voor het omgaan met de 
wensen die zich op orkestratieniveau aandie-
nen. Om te komen tot slimme logistiek wil 
je de data van auto’s en infrastructuur zoals 
tunnels, aan elkaar kunnen koppelen. Dan 
moet je goed nadenken over welke functies 
zijn gekoppeld aan fysieke constructies en 
welke aan software. Een tunnel is hardware in 
zijn ultieme vorm. Die kun je lastig aanpas-
sen. Software is wel heel flexibel en ontwikkelt 
snel. Er zijn al verhalen over zogeheten smart 
dust. Sensoren die je uitstrooit en vervolgens 
gebruikt om data te verzamelen. Er zullen nog 
heel wat toepassingen ontstaan die we nu 
nog niet kunnen bedenken. Dat geldt ook voor 
ondergronds bouwen.”

Smart cities
“Ondergronds bouwen heeft veel raakvlakken 
met de ontwikkeling van smart cities. Je ziet 
dat alle universiteiten daarmee bezig zijn. In 
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Prof. dr. ir. Wil van der 
Aalst is hoogleraar Informa-

tion Systems aan de Technische 

Universiteit Eindhoven (TU/e) 

en wetenschappelijk directeur 

van Data Science Center Eind-

hoven. Tot voor kort was hij ook 

wetenschappelijk directeur van 

het International Laboratory of 

Process-Aware Information Sys-

tems van de National Research 

University, Higher School of 

Economics in Moskou. Hij heeft 

al vijftien jaar een parttime aan-

stelling aan de Queensland Uni-

versity of Technology.

‘De mens heeft nu 

nog vaak de overhand 

in het analyseren en 

interpreteren van 

informatie. Maar dat 

schuift steeds verder op.’



een smart city heb je allerlei objecten die 
data verzamelen. Met data-analyse kun je 
patronen herkennen en die gebruiken om 
energie te besparen of dienstverlening 
te verbeteren. Analyse van leefpatronen 
geeft bijvoorbeeld inzicht in de relatie 
tussen mobiliteit en energieverbruik.”

“Onderzoek op het gebied van smart 
homes gebeurt al op uitgebreide schaal. 
De Technische Universiteit Eindhoven 
en Philips werken samen in het Data 
Science Flagship. Daar doen achttien 
promovendi onderzoek. Producten 
worden steeds vaker met sensoren uit-
gerust. De informatie die je uit sensoren 
in producten haalt, kun je voor allerlei 
doeleinden gebruiken. Maar het is nog 
moeilijk te voorspelen welke toepas-

singen in de praktijk ook echt waarde 
toevoegen. Als een scheerapparaat 
informatie vergaart over de conditie van 
de huid van de gebruiker, kun je dat dan 
gebruiken om verzorgingsproducten aan 
te bieden? En flesjes voor babyvoeding 
met sensoren? Wat kun je met de data 
die daaruit beschikbaar komen?”

Acceptatie
“Een van de interessante thema’s binnen 
het vakgebied data science is de mate 
waarin mensen bereid zijn de invloed van 
data in hun dagelijks leven te accepte-
ren. Dan hebben we het over responsible 
data science: hoe beschermen we de 
burger? Mensen moeten de uitkomst van 
data-analyse kunnen vertrouwen. Er is 
meer geautomatiseerde data beschik-
baar dan dat er voldoende onderlegde 
mensen zijn die de uitkomsten kunnen 
interpreteren. Er wordt vaak gezegd: ‘Let 
the data speak’, maar zo gemakkelijk is 
het niet. Een bekend fenomeen is dat als 
je maar genoeg hypotheses onderzoekt je 
er altijd wel een vindt die bij toeval waar 
is. Als je naar data kijkt, kun je een sterke 
correlatie ontdekken tussen het bezitten 
van een smartphone en van de trap val-
len. Maar dat wil nog niet zeggen dat er 

een oorzakelijk verband is. Het is niet voor 
niets dat bijna een kwart van de vragen die 
door burgers zijn gesteld in het kader van de 
Nationale Wetenschapsagenda gerelateerd 
zijn aan data science. In die vragen zie je 
dat mensen bezorgd zijn over privacy en 
transparantie.”

Opleiden
“Het opleiden van gekwalificeerde data-
wetenschappers is cruciaal. De tijd dringt. 
Vanuit de Technische Universiteit Eind-
hoven werken we samen met de Tilburg 
University aan grootschalig data science-
onderwijs. We hebben al twee masterop-
leidingen. In september 2016 beginnen 
we met een brede bacheloropleiding en 
er komt een tweede fase-opleiding voor 
studenten die na hun master een opleiding 
data science willen volgen. Daarvoor wordt 
voormalig nonnenklooster Mariënburg in 
Den Bosch omgebouwd tot Jheronimus 
Academy of Data Science. Bij dit initiatief 
zijn ook bedrijven, de stad Den Bosch en de 
provincie Noord-Brabant betrokken.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping.

      

8

THEMA  •  MEtEN IS (ZEK Er) WEtEN

‘Analyse van leefpatronen 

geeft bijvoorbeeld 

inzicht in de relatie 

tussen mobiliteit en 

energieverbruik.’

Vanuit het Network Operation Center (NOC) in Oss 
beheert SPIE allerlei telecommunicatienetwerken. 
Operators bewaken de netwerken dag en nacht en 
sturen monteurs op pad bij (dreigende) storingen. 
Ad Schippers, manager van de businessunit Network 
solutions van SPIE: “We monitoren ook steeds vaker 
de installaties die aan het netwerk zijn verbonden en 
voorzien zijn van sensoren. Door die sensoren kunnen 
we op afstand vaststellen hoe ze functioneren.”

Jacco Saaman, Business development & Innovation, vult 
aan: “De mogelijkheid om installaties live en op afstand 
te volgen, biedt veel nieuwe kansen. Neem de ventilato-
ren in een verkeerstunnel. In protocollen is vastgelegd 
onder welke omstandigheden ze inschakelen, bijvoor-
beeld als de snelheidsverschillen tussen twee rijbanen 
boven een bepaalde waarde komen. In de praktijk blijken 
de regelparameters zo scherp geformuleerd, dat de venti-
latoren vaak aangaan. Dat kost veel energie. Ik ben ervan 
overtuigd dat we dit soort regelingen op termijn kunnen 
verbeteren als we vanuit een NOC alle operationele data 
verzamelen en analyseren.”

Proces Beheren, meten en optimaliseren

“Met de ontwikkeling van zogeheten smart cities wordt supersnelle glasvezelinfrastructuur steeds 

belangrijker. Nieuwe systemen vragen om snel en betrouwbaar dataverkeer. Daar zorgen wij voor 

door de netwerken continu in de gaten te houden en direct in te grijpen als dat nodig is.”

Ad Schippers,
SPIE

Jacco Saaman,
SPIE “Als je gaat werken met  data die voor de bediening van 

infrastructuur wordt gebruikt, moet je de cyber security 
ontzettend goed hebben geregeld. Dat is onder andere 
de reden dat Rijkswaterstaat een eigen glasvezelnetwerk 
heeft. Toch verwacht ik dat er een moment komt waarop 
organisaties als Rijkswaterstaat gebruik gaan maken van 
openbare netwerken. Door deze activiteiten bij een gespe-
cialiseerde partij onder te brengen, kunnen ze zich volledig 
richten op de dingen waar ze goed in zijn”, aldus Saaman.

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

Het NOC in Oss. (Foto: SPIE)

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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Elisabeth: “Omdat het in Nederland heel moeilijk is om 
baten te generen, zul je vaak baten moeten stapelen. Er 
zijn veel factoren die de omgevingskwaliteit beïnvloe-
den. Die moet je zo veel mogelijk in kaart brengen.”

Vaak lijkt een maatregel zo voor de hand te liggen, dat 
er geen twijfel is over het nut. Zeker als er aantoonbaar 
kwaliteitseffect optreedt. Elisabeth benadrukt dat de 
mate waarin een kwaliteitseffect optreedt de hoogte 
van de baten bepaalt. “Het probleem van het onge-
prijsde is niet de prijs, maar de hoeveelheid. Het gaat 
om de dosis-effectrelatie. De dosis bepaalt de hoeveel-
heid verbetering die je weet te bewerkstelligen met een 
maatregel.” 

“Bij ondergrondse projecten zou ik geneigd zijn om alle 
baten los te meten en niet te kiezen voor een allesom-
vattend model. Zo kun je op zoek naar alle kleine, indi-
viduele baatjes. Zeker bij ondergrondse projecten heb 
je veel baten nodig om tot een positief saldo te komen, 
simpelweg omdat de kosten hoog zijn.”

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

Veiligheid SOS: Meer meten met infrarood

Waarde Vele kleine baten maken een grote

Ontwikkelingen op ICT-gebied gaan snel. Meer rekenkracht en daaruit volgende snellere verwerking 

van data, maken het zinvol bestaande oplossingen tegen het licht te houden. In de Westerschelde-

tunnel is een proef gedaan met infraroodsensoren als basis voor het snelheidsonderschrijdingssys-

teem  (SOS). Daaruit blijkt dat de beperkingen van bestaande systemen met detectielussen, kunnen 

worden weggenomen.

“Sorry plannenmakers, Nederland is af. Er valt niet meer zoveel te verbeteren.” Elisabeth Ruijgrok, 

adviseur omgevingseconomie bij Witteveen+Bos laat er geen misverstand over bestaan. Beleids-

makers moeten niet vreemd opkijken als een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) een 

negatief saldo oplevert. In Nederland is de verbeterpotentie klein. Het laaghangend fruit is al 

geplukt. Extra verbeteringen worden marginaler, waardoor kosten de baten al snel overstijgen.

Jan-Martijn Teeuw, 
Soltegro

Met een SOS kan worden gedetecteerd of de snelheid 
van voertuigen op een willekeurig punt te laag wordt en 
er daardoor gevaarlijke situaties ontstaan die bijvoor-
beeld kunnen leiden tot kop-staartbotsingen. Soltegro 
heeft op eigen initiatief een SOS ontwikkeld. Commerci-
eel directeur Jan-Martijn Teeuw: “Met de infraroodsen-
soren zijn we in staat elk voertuig in de tunnel uniek te 
detecteren. Je volgt het bewegende object en dat biedt 
meer mogelijkheden.” 

Manager systems engineering en innovatie Franc 
Fouchier: “Het is voorstelbaar dat je met dit systeem 
ruim van tevoren kunt voorspellen waar en wanneer 
filevorming ontstaat en dat je deze informatie naar in-
carsystemen verstuurt. In de wereld van het Internet of 
Things krijgen we steeds meer situaties waarin systemen 
beslissingen gaan nemen. Wij verwachten dat het die 
kant op gaat. Vandaar onze integrale visie en de keuze 
om niet de omgeving te detecteren, maar het object dat 
in die omgeving beweegt.”

In de Westerscheldetunnel is het systeem van Soltegro 
op een deel van het traject geïnstalleerd, naast het be-
staande systeem. De wegverkeersleiders hebben beide 
systemen gemonitord en Soltegro feedback gegeven. De 
betrouwbaarheid van het nieuwe systeem blijkt bijzon-
der hoog te zijn. De mensen van de Westerscheldetun-
nel hebben beaamd dat het goed heeft gefunctioneerd.

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

Franc Fouchier, 
Soltegro
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Gebruikersinterface van het ontwikkelde SOS. (Beeld: Soltegro)

Elisabeth Ruijgrok, 
Witteveen+Bos

Bepaling mkba-saldo van project, met: ∆ = verandering, Q=hoeveelheid, P=prijs, 

ok=omgevingskwaliteit, w= welvaart. (Schema: www.omgevingseconomie.nl)

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

Onderhoud 3D-scan brengt vervormingen snel in beeld

Rijkswaterstaat voert regelmatig inspecties en deformatiemetingen uit om de onderhouds-

toestand en vervormingen van afgezonken tunnels te volgen en tijdig te kunnen ingrijpen bij 

potentiële gebreken. Samen met adviesbureau Arcadis is onderzocht of deze monitoring verder 

kan worden verbeterd. Daartoe is onder andere als pilot een 3D-scan gemaakt van de Kiltunnel.

“Een analyse van Arcadis wijst uit dat lekkages in 
afgezonken tunnels vrijwel altijd het gevolg zijn van een 
beschadiging van een mootvoeg”, vertelt Harry Dekker, 
coördinerend adviseur Tunnels  bij Rijkswaterstaat. 
“Daarom gaan we in meerdere tunnels de mootvoegen 
van meetbouten te voorzien, zodat we voortaan ook 
deformaties op die plekken kunnen meten. Dan weten 
we echter nog niet hoe groot de vervormingen zijn sinds 
het gereedkomen van de tunnel. Inzicht in deze absolute 
deformaties is nodig om per mootvoeg een inschatting 
te geven van het risico op lekkage.” Helaas zijn er zelden 
nulmetingen beschikbaar. Er is met Arcadis een proef 
gedaan in de Kiltunnel om te kijken of je in dat geval 
deformaties kunt kwantificeren met een 3D-laserscan.

“Voor de proef hebben we de huidige geometrie van de 
tunnel met een 3D-scan nauwkeurig ingemeten”, legt 
senior-projectleider Joost Visschedijk van Arcadis uit. 
“Ook hebben we op basis van de ontwerptekeningen een 
3D-model van de tunnel gemaakt. Vervolgens hebben 

we de metingen vergeleken met het model. Daaruit 
bleek al snel dat de tunnel niet op de hoogte is gebouwd 
die op de tekeningen is aangegeven: dan zou de tunnel 
in de loop van de tijd zijn gestegen.”

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

Harry Dekker, 
Rijkswaterstaat

“In het licht van de energietransitie waarbij elektriciteit 
steeds vaker decentraal wordt opgewekt en het netwerk 
als gevolg van nieuwe energiebronnen op een andere 
manier wordt belast, hebben we meer informatie nodig 
om gericht te kunnen investeren in onze netwerken”, 
zegt consultant Hein van de Wijgert. “Bij dreigende piek-
belasting is van oudsher de reflex om zwaardere kabels 
aan te leggen. Dat zal op sommige plekken nog steeds 
aan de orde zijn, maar met behulp van slimme modellen 
kunnen we veel meer gebiedsgericht werken.”

In het Liander Control Lab  scrummen mensen van de 
afdelingen Netmanagement, Netcare, Assetmanage-
ment, Klant & Markt en IT naar nieuwe data-toepas-
singen. Noord-Holland-Noord is het voorlooprayon 
voor de ideeën. Hier worden allerlei uitrolprojecten 
op het gebied van digitalisering versneld samenge-
bracht om ervaring op te doen met alle meetdata die 
daar beschikbaar komen. Met een proef in Friesland 
is aangetoond dat de ontwikkelde Smart Cable Guard 
stroomstoringen kan voorkomen. Consultant Denny 
Harmsen: “Het systeem kan minuscule verstoringen 
in het middenspanningskabelsysteem tot op een 
meter nauwkeurig detecteren en lokaliseren, waar-
mee voorspeld kan worden of er binnen enkele weken 
kortsluiting zal ontstaan. Het systeem geeft dan tijdig 
een waarschuwing, zodat reparatie kan plaatsvinden 
voordat de stroomstoring optreedt.”

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

Netbeheer De glazen bol van Liander

Calamiteiten voorkomen, de betrouwbaarheid vergroten en inzicht krijgen in toekomstig gedrag 

van klanten. Netbeheerders willen om allerlei redenen naar een hogere voorspelbaarheid van hun 

netwerken. Netbeheerder Liander heeft onder meer een model ontwikkeld dat aan de hand van me-

tingen in de praktijk wordt gevalideerd, en dat aan de hand van die metingen steeds slimmer wordt.

Hein van de Wijgert, 
Liander

Denny Harmsen, 
Liander

Joost Visschedijk, 
Arcadis

Ruwe puntenwolk ter plaatste van de zink-landhoofdvoeg. (Beeld: Arcadis)

(Beeld: Liander)

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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De visie 
van

Unieke technieken 
en inzicht

(Foto: Vincent Basler)

“De afgelopen jaren is Trelleborg Ridderkerk BV 

vooral actief geweest buiten Nederland. We zijn be-

trokken geweest bij vele zinktunnels en boortunnels 

onder rivieren of kanalen in deltagebieden. Om weer 

voet aan wal te zetten in eigen land, hebben we ons 

aangesloten bij het COB. Dit platform biedt ons een 

mogelijkheid om ons netwerk flink uit te breiden en 

is een uitstekende bron van informatie.

Mobiliteit is wereldwijd een groeiend probleem voor alle 
grote steden. Het verkeer in en naar de stad zal de komende 
decennia flink toenemen en er zal dan ook op een goede en 
slimme manier met de beschikbare ruimte moeten worden 
omgegaan. Ondergronds bouwen is een van de weinige 
juiste opties. De ruimtelijke kwaliteit zal hierbij een steeds 
grotere rol gaan spelen, denk aan het verdiept aanleggen van 
nieuwe snelwegen om en door de stad, en het bouwen van 
ondergrondse parkeergarages. Maar slim omgaan met ruimte 
betekent bijvoorbeeld ook het realiseren van afzinktunnels 
met relatief korte toeritten.

Het is elke keer weer een uitdaging om unieke technieken toe 
te passen voor het waterdicht afsluiten van dilatatievoegen in 
betonconstructies die onder de waterspiegel of het maaiveld 
liggen. Trelleborg levert niet alleen een rubberproduct, maar 
denkt mee met de opdrachtgever om zo tot een oplossing te 
komen die de klant het beste uitkomt. Dit maakt het werk 
uitdagend, het vergt een bepaald inzicht. Het ontzorgen van 
de klant door middel van een integrale oplossing en op een 
manier die je zelf bedenkt, geeft veel voldoening, zeker wan-
neer het werk op tijd en goed opgeleverd wordt.” 

André de Graaf is negen jaar werkzaam voor Trelleborg Ridderkerk 

BV als sales manager voor de civiele markt wereldwijd. Hij heeft 

internationale ervaring opgedaan in Saoedi-Arabië en Dubai, en is nu 

betrokken bij tunnelprojecten als de Hong Kong-Macau-Zhuhai-link, 

de Noord/Zuidlijn, SAAone Diemen, de Midtown Tunnel (VS) en het 

MOSE-project (Venetië).
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Op onnoemelijk veel plaatsen in Nederland 
kruisen kabels en leidingen waterkeringen. 
Bij aanleg, beheer en onderhoud van die 
kabels en leidingen komen de betrouwbaar-
heid van de waterkering en de veiligheid van 
de kabels en leidingen samen, en komen 
veel vakgebieden bij elkaar. In de praktijk 
is de kennisdeling tussen de betrokken 
vakgebieden niet optimaal. Ook zijn oplossin-
gen uit de praktijk niet per definitie voor het 
hele werkveld beschikbaar. Een nieuw COB-
initiatief beoogt onderling begrip te vergroten 
en samenwerking te verbeteren. Het doel 
is om de ontwikkeling en verspreiding van 
kennis over kabels en leidingen in watervei-
ligheidsprojecten te borgen, om zo kansen te 
benutten, faalkosten te voorkomen en meer 
waarde te genereren.

Het probleem begint bij onderschatting. Be-
trokken partijen hebben vaak pas in een laat 
stadium in de gaten dat kabels en leidingen 
een rol spelen. Veelal is dat op een moment 
dat ontwerpbeslissingen al zijn genomen 
en de planning en budgetten zijn bepaald. 
Mitigerende maatregelen voor knelpunten 
zijn hierdoor onnodig kostbaar. Deze pro-
blematiek doet zich voor bij zowel inpas-
sing of verleggen van kabels en leidingen bij 
dijkversterkingswerken in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma, alsook 
bij beheer en onderhoud en werkzaamheden 
als gevolg van calamiteiten.

Arie Verwoert heeft in de praktijk ondervonden 
welke kansen er ontstaan op het moment dat 
betrokken partijen in een vroeg stadium gaan 
samenwerken: “We hebben vanuit Movares 
twee jaar lang meegewerkt aan het dijkverster-
kingsprogramma in Limburg. Daar hebben we 
gezien dat bijvoorbeeld een dijkverplaatsing 
tot zeer lastige en dure oplossingen voor kabels 
en leidingen kan leiden. Er was daar vanwege 
de aanwezigheid van kabels en leidingen extra 
versterking van het dijklichaam nodig om te 
voorkomen dat de dijk wegspoelt bij een lei-
dingbreuk. Die versterking is gerealiseerd met 
een damwandprofiel in het dijklichaam. Als de 
dijk hoger en aan de voet breder zou zijn ge-
maakt, had de kruisende leiding met het dijk-
profiel mee kunnen lopen (omgekeerde zinker) 
en hadden we met een veel lichtere damwand 
kunnen volstaan. Met andere woorden, als 
we eerder samen naar het probleem hadden 
gekeken, zouden we een beter beheersbare 
oplossing hebben gevonden.”

Op tijd gaan praten
Albert de Beijer: “Het gaat erom wat je, gege-
ven alle bijbehorende normen en voorzorgen, 
gezamenlijk kunt doen om tot een zo goed 
mogelijke oplossing te komen. Dat kan alleen 
als je de tijdsdruk waarmee je in de praktijk 
altijd te maken hebt, kunt vermijden. Dat 
betekent dat je al in de schetsontwerpfase met 
elkaar moet gaan praten. Maak het plan even 
leeg. Kijk niet alleen naar je eigen probleem, 

Arie Verwoert is ontwerper, 

adviseur en kostendeskundige 

voor ondergrondse infrastruc-

tuur bij Movares. Vanuit zijn 

specialisme is hij goed bekend 

met de Schaderegeling kabels 

en leidingen (SKL) en de Nadeel-

compensatieregeling kabels en 

leidingen (NKL). 

Albert de Beijer is project-

manager kabels en leidingen. 

Daarvóór heeft hij als program-

maleider het dijkversterkings-

programma geleid. Als hoofd van 

de afdeling Vergunning verlenen 

en handhaven is Albert betrok-

ken geweest bij de aanleg van de 

Sophiaspoortunnel en de HSL-

tunnel onder de Oude Maas.

Links Arie Verwoert, rechts Albert de Beijer. (Foto: Vincent Basler)

De  

dialoog

“Voorkom lastige, dure oplossingen 
voor kabels en leidingen in 
waterkeringen”
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maar ook naar het belang van de ander. Dan 
heb je een basis voor samenwerking en kom 
je tot een betere oplossing. Van daaruit kun 
je algemeen geldende oplossingen ontwik-
kelen die je landelijk kunt uitdragen. Ieder-
een is geholpen met meer begrip voor elkaar. 
Voor netbeheerders is het belangrijk te 
weten dat de waterschappen – vanuit hun 
rol om te zorgen voor veiligheid – hogere 

normen dan NEN hanteren. De waterschap-
pen zijn geholpen met kennis over nieuwe 
technieken. Je ziet nu bijvoorbeeld dat in 
allerlei situaties boogboringen worden uit-
gevoerd. Die techniek is nog niet toegepast 
in waterkeringen. Het zou mooi zijn als je 
in een pilot gezamenlijk kunt uitzoeken wat 
er allemaal nodig is om toepassing van zo’n 
techniek te laten slagen.”

Arie Verwoert onderschrijft de noodzaak om 
kennis te delen: “Bij Movares weten we met 
ons team alles van kabels en leidingen, en 
kennen we de richtlijnen van de netwerk-
beheerders heel goed. Vanuit mijn ervaring 
bij de Betuweroute en de HSL ken ik alle 
netwerkpartijen en hun belangen. Met die 
kennis kunnen we in een vroeg stadium 
problemen voorkomen. Maar werken in 
waterkeringen, zeker daar waar het gaat om 
dijkversterkingen, is een apart vak. Daar heb 
je te maken met heel specifieke eisen. In de 
samenwerking met waterschap Hollandse 
Delta hebben we al veel van elkaar kunnen 
leren. Die kennis willen we breder delen.”

Samenwerking
Er is al decennialang sprake van samen-
werking tussen waterstaatkundigen. Het 
inzicht groeit dat die kennisdeling breder 
moet worden opgepakt. Albert: “Het Ex-
pertisenetwerk Leidingen in Waterstaats-
werken (ELW) heeft al in de jaren zestig 

ELW
Het Expertisenetwerk Leidingen 
in Waterstaatswerken (ELW), te-
genwoordig ondergebracht bij 
STOWA, verzamelt en deelt kennis 
over ontwerp, aanleg, beheer en 
onderhoud van pijpleidingen die 
waterkeringen doorsnijden binnen 
het netwerk van beheerders van 
waterstaatswerken in Nederland. 
Het gaat zowel om de integriteit 
van de waterkering als om die van 
de kabels en leidingen.
(Beeld: YouTube/STOWA)

“Voorkom lastige, dure oplossingen 
voor kabels en leidingen in 
waterkeringen”

Waterschap Hollandse Delta, Movares en het COB willen werken aan 
kennisverbreding van kabels en leidingen in, om en nabij waterkeringen. Albert 
de Beijer, projectmanager bij waterschap Hollandse Delta, en Arie Verwoert, 
ontwerper, adviseur en kostendeskundige voor ondergrondse infrastructuur bij 
Movares, bespreken de problematiek en verkennen de verbetermogelijkheden.

van de vorige eeuw de Pijpleidingcode 
ontwikkeld, de voorloper van de NEN 
3650-serie. Later zijn we ook binnen 
het Hoogwaterbeschermingsprogram-
ma projectoverstijgende informatie 
en inzichten gaan delen. Steeds is de 
verbinding ontstaan vanuit de gedeelde 
zorgen van mensen die verantwoordelijk 
zijn voor waterstaatkundige werken. Nu 
gaat het erom dat we ook aannemers 
erbij betrekken. Iedereen realiseert zich 
dat we op elkaar zijn aangewezen en dat 
we elkaars belangen moeten kennen en 
respecteren.” 

Albert verwacht dat het proactief 
delen van reeds gevonden oplossingen 
structurele samenwerking dichterbij 
brengt: “Onlangs is een stuk van dertig 
meter gasleiding uit een  dijklichaam 
getrokken. Die techniek is nog niet 
vaak toegepast. Wat we daar geleerd 
hebben, willen we graag delen met de 
BV Nederland. Er waren vier partijen bij 
betrokken, Gasunie, het waterschap, 
de aannemer en het bureau van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma: 
die kunnen allemaal een rol spelen in de 
kennisdeling.”

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping.

www.cob.nl/verdieping
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P R A K T I J K

Landtunnel als groene toegangspoort

De Spaarndammertunnel lijkt nu nog 
overbodig. Het nieuwe stuk land aan 
de zuidkant van het IJ, ten westen van 
Amsterdam CS, is vooral erg leeg. Maar 
er is ook veel bouwnijverheid, en dat 
is een voorbode van de toekomst. De 
Houthaven zal over een paar jaar ver-
anderd zijn in een levendige woonwijk. 
En dan is het niet handig dat er een 
drukke weg loopt tussen de wijk en de 
aangrenzende Spaarndammerbuurt. 
Om die reden gaf de gemeente Amster-
dam in 2013 groen licht voor de aanleg 
van een tunnel. In januari 2015 ging 
aannemer Max Bögl Nederland B.V. van 
start met de uitvoering.

“Het prettige toekomstbeeld – geen 
verkeerslawaai, maar fluitende vogels 
voor de deur – maakt mijn werk wel wat 
makkelijker”, vertelt omgevingsmanager 
Hugo van de Wijgert van Max Bögl. “Na-
tuurlijk komen er wel klachten binnen, 
want bouwen gaat nooit zonder overlast, 
maar doordat de bewoners positief 
tegenover het project staan, ervaren ze 
de hinder als minder bezwaarlijk.” 

Tevreden
Vlak na aanvang van het project is een 
tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in 
de omgeving. Dit voorjaar is de studie 
herhaald. De uitkomsten sluiten aan 

omgevingsmanagement

Een groot land zal Nederland vast nooit worden, maar straks zijn we toch nét wat groter. Amsterdam 

is bezig zeven nieuwe eilanden in het IJ te creëren, om zo de Houthaven tot aantrekkelijke woonwijk te 

transformeren. De drukke weg tussen het nieuwe gebied en de rest van de stad wordt vervangen door 

een park. De omwonenden kunnen dan ook wel leven met de aanleg van de Spaarndammertunnel.

Hugo van de Wijgert studeerde 

ruimtelijke ordening en planologie aan 

de Hogeschool van Utrecht en werkte 

ruim vijf jaar bij Movares. In 2007 stapte 

hij over naar de Noord/Zuidlijn, waar 

hij projectbegeleider (omgevings)com-

municatie werd. Sinds 2011 is Hugo 

zelfstandig omgevingsmanager. Mo-

menteel is hij namens Max Bögl betrok-

ken bij de Spaarndammertunnel en de 

Boerenweteringgarage.

De Houthaven in april 2016 (foto: Aerophoto-Schiphol) en de toekomstige indeling volgens het 

beeldkwaliteitplan (kaart: Soeters Van Eldonk architecten). Direct aan het park dat straks op het 

tunneldak komt, ligt het Parkblok (visualisatie: Synchroon).
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bij het beeld dat Hugo heeft. Van de responden-
ten ervaart zo’n veertig procent hinder, maar de 
meerderheid is van mening dat Max Bögl vol-
doende doet om de hinder te beperken. Hugo: “Het 
onderzoek wijst uit dat er vooral winst te behalen 
valt in de communicatie. Technisch ligt vrijwel alles 
vast; bij het ontwerp is hinderbeperking al zo veel 
mogelijk meegenomen. Je kunt natuurlijk nog wel 
maatregelen nemen, zoals schermen gebruiken 
bij het trillen van damwandplanken, maar dat kost 
veel geld en tijd. De klachten zijn daar niet naar. De 
gemeente Amsterdam heeft ook de stelregel ‘kort 
en hevig’ ten aanzien van overlast. Naar aanleiding 
van het onderzoek hebben we daarom ingezet op 
de interactie met de omgeving en maatwerk. Zo 
plaatsen we vaker updates op Facebook en geven 
we in bewonersbrieven meer inzicht in de plan-
ning en de te verwachten overlast. Specifiek voor de 
scholen hebben we de damwanden grotendeels in 
de vakantieperiode getrild.”

“Tussen de resultaten van de eerste en de tweede 
enquête zit weinig verschil”, zegt Hugo. “Het 
algemene beeld is iets positiever. Je ziet dat de 
klachten wat verschuiven. Eerst was bijvoorbeeld 
geluid het voornaamste probleem, nu ging het 
meer over lichtoverlast door bouwlampen. Ook kij-
ken mensen nu verder vooruit. Zo hebben mensen 
vragen over de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden 
als het project straks klaar is.”

Omgevingsbewust
Het tevredenheidsonderzoek ging uit van de 
aannemer. Dat is opmerkelijk, want bij de meeste 
projecten ligt het omgevingsmanagement bij de 
opdrachtgever. “Dat klopt. Een aannemer heeft 
in principe andere belangen dan de omgeving; 
het past vaak beter bij de opdrachtgever om de 
omgevingsbelangen voorop te stellen. Maar je ziet 
het wel steeds vaker. Als aannemer ‘ontzorg’ je de 

opdrachtgever door ook het omgevingsmanage-
ment te doen. Bij de Spaarndammertunnel zat het 
tevredenheidsonderzoek al in onze aanbieding.” 

Volgens Hugo vereist de nieuwe rolverdeling wel 
aanpassingsvermogen van de aannemer: “Die 
is van oorsprong puur gericht op de techniek, en 
omgevingsmanagement vraagt ook om ‘zachte 
vaardigheden’ zoals communicatie en maatwerk. Ik 
werk binnen Max Bögl in een team met een werk-
voorbereider en een projectcoördinator. Hoewel dat 
techneuten zijn, zijn zij wel ‘omgevingsbewust’. Dat 
is belangrijk. Je bent aan het werk in de leefom-
geving van omwonenden, je moet meldingen dus 
serieus nemen en vooral de achterliggende zorg 
proberen te achterhalen. Deze zorg is vaak weg te 
nemen door een goede uitleg. Af en toe is er meer 
nodig. Dan kijken we hoe we de melder tegemoet 
kunnen komen. Het belang van een bewoner is niet 
altijd het belang van een aannemer, maar door de 
Noord/Zuidlijn is het omgevingsbewustzijn van 
Max Bögl al redelijk hoog.”

Pionier
De Spaarndammertunnel was een van de eerste 
projecten in de Houthaven. Inmiddels wordt er aan 
alle kanten druk gebouwd. Dat heeft gevolgen voor 
het omgevingsmanagement. Hugo: “Voor bewo-
ners is niet altijd duidelijk waar de overlast vandaan 
komt. Aangezien wij hier het eerst waren en veel 
mensen mijn nummer hebben, word ik dan ook 
regelmatig gebeld met klachten die niets met ons 
project te maken hebben. Ik probeer dan te achter-
halen bij wie ze wél moeten zijn en verwijs ze door 
naar de juiste persoon. Elk project heeft zijn eigen 
omgevingsmanager. We hebben goed contact, 
onder meer om de communicatie af te stemmen, 
zodat we bijvoorbeeld niet allemaal hetzelfde op 
Facebook posten. Ook voor evenementen als de 
Dag van de Bouw trekken we gezamenlijk op.”

“Doordat de Spaarndammertunnel niet langer op 
zichzelf staat, is het ook de vraag of je het tevre-
denheidsonderzoek tot de tunnel kunt beperken. 
Er staan nog twee enquêtes gepland. Herhaalde 
metingen zijn belangrijk, omdat je zo de vinger aan 
de pols houdt en erachter komt of de aanpassingen 
effect hebben. Vooralsnog gaan de resterende on-
derzoeken dan ook gewoon door. Nu de situatie zo 
diffuus is, moeten we wel goed nadenken over de 
inhoud van het onderzoek, zodat vergelijking met 
eerdere resultaten mogelijk blijft.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit artikel:  

www.cob.nl/verdieping.

www.cob.nl/verdieping
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‘We tillen de afzinktechnologie 
naar een hoger niveau’

internationaal

Tussen het Duitse Puttgarden en het Deense Rødbyhavn komt een achttien kilometer 

lange afgezonken combitunnel. Het consortium Fehmarn Link Contractors, met onder 

andere het Nederlandse BAM, is geselecteerd om de tunnel te bouwen. De omvang van 

het project biedt volgens Martijn Smitt van BAM volop kansen voor innovaties.

De tunnel
De Fehmarnbelttunnel wordt de langste zinktunnel ter wereld. Hij vervangt de bestaande veerdienst en levert 
voor zowel automobilisten als treinreizigers een enorme tijdwinst op. De tunnel krijgt vier buizen: twee voor 
het wegverkeer met elk twee rijbanen, en twee voor het treinverkeer met elk een enkelspoor. Tussen de buizen 
voor het wegverkeer komt een vluchtkanaal. De tunnelelementen zijn 42 meter breed, 217 meter lang en we-
gen ruim 70.000 ton. Voor het aanbrengen van de elementen wordt een circa 90 meter brede en maximaal 16 
meter diepe zinksleuf gebaggerd. Hierbij komt ongeveer 15 miljoen kubieke meter grond vrij die zal worden 
gebruikt voor kustuitbreiding en de aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden bij Rødbyhavn.

P R A K T I J K

(Beeld: Femern A/S)
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“Begin maart hoorden we dat ons consortium 
preferred bidder is om de afzinktunnel en de 
landhoofden aan zowel de Deense als de Duitse 
kant te bouwen”, vertelt Smitt, directeur van de 
businessunit Multidisciplinaire contracten van 
BAM Infra. “Dat is natuurlijk prachtig nieuws. 
Niet alleen omdat het een gigantisch contract 
is met een omvang van ruim drie miljard euro, 
maar ook omdat het door de grootte en de hoge 
eisen die de opdrachtgever stelt een enorm uit-
dagend project is.”

“De opdrachtgever vraagt voor alles de kwaliteit 
van een Rolls Royce. De eisen die aan het beton 
worden gesteld, zijn bijvoorbeeld gebaseerd op 
een gewenste levensduur van de tunnel van hon-
derdtwintig jaar. Een andere eis is dat er aan de 
buitenkant van de tunnel geen ingestorte metalen 
onderdelen mogen komen, omdat die tot corrosie 
kunnen leiden. Dat betekent onder meer dat we 
slimme oplossingen moeten bedenken voor het 
transporteren en afzinken van de tunnelelemen-
ten. We kunnen bijvoorbeeld niet langer gebruik-
maken van bolders op de elementen voor het 
bevestigen van de trossen van de sleepboten en 
van de gebruikelijke hijspunten voor het afzinken.”

Fabrieksmatig
Smitt vervolgt: “Voor een succesvolle uitvoering 
van het project – dat als design-and-built is aan-
besteed – tillen we de afzinktechnologie naar een 
hoger niveau. Dat is ook nodig. Niet alleen door de 
hoge eisen, maar ook door de schaalgrootte van 
het werk. De allergrootste uitdaging is volgens mij 
om er een grotendeels geautomatiseerd fabrieks-
matig proces van te maken. Neem het afgezonken 
deel van de tunnel. Dat bestaat straks uit 89 
tunnelelementen: 79 gewone en 10 speciale die 
onder de vloer extra ruimte hebben voor de onder-
houds- en bedieningsinstallaties.”

“Het afzinken gebeurt op een gravelbed dat met 
uiterste precisie is aangebracht op de bodem van 
de gebaggerde zinksleuf. Deze techniek is eerder 
bij de Øresundtunnel en Busan-Geojetunnel 
toegepast en zorgt ervoor dat de elementen na 
plaatsing direct op hun definitieve fundering lig-

gen. De planning gaat ervan uit dat we ongeveer 
iedere week een tunnelelement afzinken. Om dat 
te halen, moeten we de elementen in een hoog 
tempo bouwen. Daarvoor zetten we ten oosten 
van Rødbyhavn een speciale fabriek neer met vijf 
productielijnen en een eigen haven. Deze fabriek 
krijgt een oppervlakte van ruim honderdveertig 
voetbalvelden. Om ervoor te zorgen dat het bouw-
proces niet stil komt te liggen, hebben we in ons 
plan diverse mitigerende maatregelen opgeno-
men. Zo leggen we van de grondstoffen voor de 
tunnelelementen buffervoorraden aan in loodsen 
die we kunnen verwarmen. Op die manier zorgen 
we ervoor dat we altijd door kunnen gaan en we 
niet het gevaar lopen om zonder grondstoffen te 
komen zitten door bevriezing of het stoppen van 
de aanvoer door het dichtvriezen van de zee.”

Planning
Bij de bouw van de tunnel moet het consortium 
niet alleen het eigen bouwproces goed organise-
ren, maar ook rekening houden met de planning 
en werkzaamheden van andere partijen. Zo zijn 
alle voorzieningen voor het weg- en spoorverkeer 
en de tunneltechnische installaties in een ander 
contract ondergebracht. 

Smitt verwacht dat de daadwerkelijke bouw 
pas over ongeveer twee jaar start: “De Duitse 
vergunningen zijn nog niet rond en daarom 
mogen we nog niet direct beginnen. Om ervoor te 
zorgen dat we toch al een aantal voorbereidende 
werkzaamheden kunnen doen, is in het contract 
een zogeheten regulerende clausule opgenomen, 
inclusief een startbudget. Daardoor kunnen we 
alvast beginnen met het ontwerp, het optuigen 
van onze uitvoeringsorganisatie, het doorontwik-
kelen van de technologie en het opzetten van 
de fabriek. Een half jaar van tevoren geeft de 
opdrachtgever aan ons door wanneer we echt 
kunnen starten. Dat biedt ons de mogelijkheid 
om alles op tijd op orde te brengen.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit artikel: 

www.cob.nl/verdieping.
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Grote rol Nederlandse bedrijven
Fehmarn Link Contractors is een volledig integrale joint venture. Naast BAM bestaat het consortium 
uit  het Franse Vinci, het Duitse Max Bögl, het Belgische CFE en het Deense Per Aarsleff. De Neder-
landse betrokkenheid bij de Fehmarnbelttunnel beperkt zich echter niet tot BAM. Koninklijke Boskalis 
Westminster N.V. en Van Oord zijn geselecteerd voor het baggeren van de zinksleuf en de aanleg van 
aantal kustuitbreidingen met het gebaggerde materiaal. TEC, de joint venture tussen Royal Hasko-
ningDHV en Witteveen+Bos, was nauw betrokken bij het ontwerp van de tunnel en het beoordelen 
van de aanbiedingen.

De tunnel
De Fehmarnbelttunnel wordt de langste zinktunnel ter wereld. Hij vervangt de bestaande veerdienst en levert 
voor zowel automobilisten als treinreizigers een enorme tijdwinst op. De tunnel krijgt vier buizen: twee voor 
het wegverkeer met elk twee rijbanen, en twee voor het treinverkeer met elk een enkelspoor. Tussen de buizen 
voor het wegverkeer komt een vluchtkanaal. De tunnelelementen zijn 42 meter breed, 217 meter lang en we-
gen ruim 70.000 ton. Voor het aanbrengen van de elementen wordt een circa 90 meter brede en maximaal 16 
meter diepe zinksleuf gebaggerd. Hierbij komt ongeveer 15 miljoen kubieke meter grond vrij die zal worden 
gebruikt voor kustuitbreiding en de aanleg van nieuwe natuur- en recreatiegebieden bij Rødbyhavn.

www.cob.nl/verdieping
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Uit de 

school  

geklaptHet verdiepen van de 

Beneluxtunnel 

De doorvaartdiepte van tunnels onder de aanvoerroutes van zeehavens zijn bepaald in een tijd dat de explosieve 

dimensiegroei van met name containerschepen niet te voorspellen was. Zo zou de Beneluxtunnel in de toekomst 

een obstakel voor deze schepen kunnen vormen. Om de Rotterdamse stadshavens bereikbaar te houden, zou de 

tunnel dieper moeten komen te liggen. Maar hoe verdiep je een bestaande, goed functionerende tunnel?

afstudeerder
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of lowering the 

Beneluxtunnel
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TU Delft, faculteit 
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Het landdeel
De Beneluxtunnel (figuur 1) bestaat uit twee 
afzonderlijke buizen, beide gebouwd met de 
afzinkmethode. De vier landhoofden zijn in situ 
gebouwd en stevig gefundeerd met trekpalen 
en ankers, en zijn daarom moeilijk aan te pas-
sen. De landhoofden zijn zeer bepalend voor 
het lengteprofiel van de tunnel. 

Grofweg kunnen er met de landhoofden drie 
dingen worden gedaan. Men kan (1) de land-
hoofden niet aanpassen. Dit is het minst ingrij-
pend, maar zakking zou dan volledig binnen de 
elementen (het zinkdeel) moeten plaatsvinden. 
Bij optie (2) worden de transitiepunten tussen 
de landhoofden en de elementen lokaal aange-
past door gebruik te maken van de ruimte in de 
afwateringskelders. Rotatie en beperkte trans-
latie van het aansluitingspunt met de elemen-
ten kan dan plaatsvinden zonder de water- en 
grondkerende functies van de landhoofden aan 
te passen. Als meer diepte nodig is (3), dan zijn 
er ingrijpende wijzigingen bij de landhoofden 
nodig. De zijwanden kunnen wellicht worden 
hergebruikt, maar de onderwaterbetonvloer en 
de trekpalen zullen moeten worden vervangen; 
een lastige opgave, maar het wordt niet onmo-
gelijk geacht.

Ook de maximale helling is bepalend voor de 
mogelijke lengteprofielen. Door wijzigingen in 
recente voorschriften kan de helling met 0.5% 
verhoogd worden tot 5%. Verdere verhoging tot 
7% is mogelijk door de maximale snelheid te 
verlagen. Op deze manier zijn een groot aantal 
combinaties denkbaar met betrekking tot de 
landhoofden en de maximumsnelheid. 

Het zinkdeel
Voor het afgezonken deel is allereerst gekeken 
hoe de sterkte van de tunnel zich verhoudt tot 
de krachten die optreden bij zakking. Bij de 
dwarsdoorsnede lijkt er voldoende reststerkte 
te zijn om de benodigde verdieping toe te 
staan. Dit lijkt een direct gevolg van de in het 
verleden gebruikte veiligheidsfilosofie, waarbij 
een veiligheidsfactor van 1.5 op de maximaal 
geachte waterdruk werd toegepast, resulterend 
in een bijbehorend waterniveau van ver boven 
de dijkhoogte.

Een voor de hand liggende methode om de 
tunnel dieper te leggen, is de elementen los-
koppelen, opdrijven, en later op een verdiept 
bed opnieuw afzinken. Het loskoppelen lijkt 
echter niet eenvoudig, met name voor de Eerste 
Beneluxtunnel waar naast de sluitvoeg ook de 
andere zinkvoegen volledig zijn dichtgestort. 
Derhalve is ook een andere optie bekeken, 
waarbij de elementen niet worden losgekop-
peld, maar op de bodem van de rivier onder-
graven worden. Door de grote axiale drukkracht 
die in de afzinktunnels aanwezig is, kunnen 
overspanningen in de lengterichting van 20-30 
meter gerealiseerd worden zonder optredende 

‘Onorthodoxe studie levert 
belangrijke stap’

dr.ir. k.J. (klaas Jan) bakker
dr.ir. J. g. (Jarit)  de gijt
TU Delft, Constructieve waterbouwkunde
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trekspanningen. Met behulp van 
externe voorspanning en mechanische 
ondersteuning, kunnen de elementen 
dieper gelegd en uiteindelijk opnieuw 
onderspoeld worden.

De veranderingen in het lengteprofiel 
kunnen worden gefaciliteerd door het 
benutten van de rotatievrijheid in de 
voegen. De zinkvoegen zijn hier geschikt 
voor, maar ook de voegen tussen de 
segmenten waaruit tunnelelementen 
zijn opgemaakt. Met name in de 
segmentvoegen kunnen zeer beperkte 
hoekverdraaiingen voor significante 
verdieping van het lengteprofiel 
zorgen. Uit verdere analyse van de 
voeg blijkt het waterkerende W9Ui-
profiel maatgevend voor de maximale 

hoekverdraaiing, resulterend in de 
technische randvoorwaarden voor de 
mogelijke zakkingsalternatieven.

Resultaten
Door de gevonden grenswaarden van 
het toepassingsgebied van de oplos-
singen te combineren met bijbehorende 
kostenindicaties – rekening houdend 
met de maatschappelijke kosten van 
snelheidsverlaging – kan per dieptewens 
de voordeligste combinatie gegeven 
worden. 

De resultaten zijn weergegeven in 
tabel 1. Het verlagen van de snelheid 
blijkt in geen enkel geval economisch 
aantrekkelijk te zijn. Zodoende zijn bij 
een dieptewens boven 0.9 meter al 

ingrijpende wijzigingen in de landhoof-
den noodzakelijk. Voor het zinkdeel 
blijkt aanpassing zonder opdrijven van 
de elementen in de meeste gevallen de 
gunstigste methode.

Hoewel de risico’s slechts ten dele in 
kaart zijn gebracht en vervolgonderzoek 
zeker noodzakelijk is, wijst deze eerste 
verkenning erop dat het verdiepen van 
de Beneluxtunnel in principe mogelijk 
is en naar verwachting economisch 
aantrekkelijk.
 

Meer informatie 
 De scriptie is te downloaden via de 

digitale versie van dit artikel:  
www.cob.nl/verdieping.

Figuur 1: Indicatie van de diepgang en de breedte van de grootste containerschepen ten tijde van de bouw van beide Beneluxtunnels en nu, relatief 

aan de diepteligging van de tunnelbuizen (diepste punt dak: NAP -16.5 meter) en de diepte van het scheepvaartkanaal voor tweerichtingsverkeer 

(rode stippellijn: NAP -14.0 meter) bij laag water (NAP -0.5 meter). (Beeld: Tomas Weeda)

“Je moet als student wel durf hebben om met zo’n onderwerp aan de slag te gaan. Tomas heeft aangetoond dat lef te hebben. 

De trend in de diepgang van schepen maakt dat er binnen afzienbare tijd waarschijnlijk behoefte is om bij bestaande tunnels 

een grotere vaardiepte te creëren, en de vraag is: Wat dan? En hoe?  Met de onorthodoxe studie die Tomas ondernam, heeft hij 

getoond dat het technisch uitvoerbaar en economisch aantrekkelijk is om tunnels op hun huidige locatie een diepere ligging te 

geven. Het valt te begrijpen dat bij zo’n complex vraagstuk nog niet alle details zijn uitgezocht, en wij zullen zeker met andere 

afstudeerders dit onderwerp verder uitdiepen, maar een eerste belangrijke stap is gezet; het is de moeite waard om dit verder 

te onderzoeken.”

verdieping 
scheepvaartkanaal landdeel zinkdeel kosten 

(miljoenen)

0.0 - 0.9 m Lokaal aanpassen beide landhoofden (2-2) Aanpassen zonder opdrijven € 295

0.9 - 1.9 m Ingrijpend wijzigen één landhoofd (1-3) Aanpassen zonder opdrijven € 415

1.9 - 3.2 m Ingrijpend wijzigen beide landhoofden (3-3) Aanpassen zonder opdrijven € 500

3.2 - 3.6 m Ingrijpend aanpassen beide landhoofden (3-3) Opnieuw opdrijven € 665

> 3.6 m Nieuwe zinktunnel € 730

Tabel 1: Een overzicht van de voordeligste combinaties van ontwerpopties per dieptewens, bij een helling van 5%. De kosten omvatten het totale 

project (het verbouwen van beide tunnels, inclusief stremmingskosten verkeer).

www.cob.nl/verdieping
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Observational Method
Traditioneel ligt het projectontwerp vóór de uitvoering vast, en is het ontwerp gebaseerd op veilige, enigs-
zins conservatieve aannames voor de geotechnische omstandigheden (de ondergrond) en het construc-
tiegedrag. De Observational Method is een ontwerp- en bouwmethode waarbij niet wordt uitgegaan van 
zulke aannames. De uitvoering start hierbij volgens een haalbaar geacht scenario en vervolgens wordt op 
basis van intensieve monitoring gekeken of dit scenario inderdaad haalbaar is, of dat er beter kan worden 
overgeschakeld naar een conservatiever of juist optimistischer scenario. 

Als we dát hadden geweten...

uitvoering

In ondergrondse bouwprojecten zijn grote sprongen 

gemaakt op het gebied van monitoring. Om die nieuwe 

kennis bij volgende projecten te kunnen benutten, 

werken experts aan een rapport met best practices. 

“Met dit rapport willen we bestaande richtlijnen 

toetsen aan de praktijk. Wij geven op basis van onze 

recente ervaringen nog wat bijkomende tips”, aldus 

Hans Mortier, voorzitter van de COB-werkgroep.

Monitoren wil zeggen ‘in de gaten houden’. Bij 
bouwprojecten gaat het dan hoofdzakelijk om de 
omgeving: in hoeverre verandert die naar aanleiding 
van de bouwwerkzaamheden? Werkgroepvoorzitter 
Hans Mortier, afdelingshoofd Engineering bij Dimco 
(voorheen CFE): “Met monitoring meet je de impact 
van de bouw. Vooraf zijn er inschattingen gedaan 
voor de effecten die het bouwproject op de omgeving 
kan hebben, zoals deformaties van gebouwen en 
veranderingen in het grondwaterpeil. Monitoring 
is er enerzijds op gericht om te controleren of alles 
volgens plan verloopt. Anderzijds kun je monitoren 
om het bouwproces te sturen. Dat is het geval bij de 
Observational Method (zie kader).”

“Bij het inrichten van het monitoringsproces wordt 
nu nog te vaak het warm water opnieuw uitgevon-
den”, stelt Mortier. “Een ingenieur die start op een 
nieuw project, begint blanco aan zijn monitorings-
plan, met alleen de bestaande richtlijnen als basis. 
Dat is zonde. We hebben dit zelf ondervonden bij het 
maken van het rapport. Als we sommige van elkaars 
bevindingen eerder hadden geweten, waren we in 
onze projecten echt anders te werk gegaan. Kennis 
over monitoring wordt nu alleen benut als toevallig 
de juiste persoon betrokken is bij het project.”

Universeel
De experts in de werkgroep komen uit drie projec-
ten: A2 Maastricht, Spoorzone Delft en de Noord/
Zuidlijn. Alle drie binnenstedelijk, maar verder heel 
verschillend. Mortier: “In Amsterdam is de tunnel 
geboord en zijn de stations op grote diepte aange-
legd, terwijl Delft meer ‘rechttoe rechtaan’ bouwt 
met de open bouwput- en wanden-dakmethode. 
Maastricht is weer anders vanwege de afwijkende 
ondergrond en de toepassing van de Observational 
Method.” Toch zijn de ervaringen te combineren: 
“De monitoring draait om hetzelfde, namelijk 
het meten van de impact. We gebruiken dezelfde 
meettechnieken en dezelfde verwerkingsprocessen. 
In het rapport geven we bijvoorbeeld tips over het 
omgaan met grenswaarden; dat is een aspect dat je 
in elk project tegenkomt.”

Een andere universele tip gaat over de ‘zachte kant’ 
van monitoring. “Monitoring levert niet alleen 
informatie op voor de techneuten. Ook de buiten-
wereld, de omgeving van het project, vindt moni-
toring belangrijk. Maar hoe communiceer je over 
metingen? Als je te gedetailleerd bent, heb je kans 
dat niet iedereen het begrijpt en mensen misschien 
verkeerde conclusies trekken. Aan de andere kant 
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is er tegenwoordig al zo veel informatie online 
te vinden, dat het averechts kan werken om 
terughoudend te zijn. In het rapport gaan we in 
op deze afwegingen.”

Mortier vervolgt: “Het gaat om transparant en 
eerlijk communiceren over meetwaarden. Dat 
geldt ook al in het voortraject. Precontractuele 
monitoring is altijd een heikel punt. Wat als de 
metingen niet kloppen? Ons advies is om de 
monitoring zo open mogelijk te bespreken. Wat 
is er gemeten, wat zijn de onzekerheden? Voor de 
risicoverdeling kunnen de partijen ook een frame 
rondom de meetwaarden afspreken. Zolang de 
echte waarde binnen een bepaalde marge valt, 
kan de opdrachtgever niets worden verweten.”

Nulmeting
Eén van de projecten waarvoor de best practices 
nuttig kunnen zijn, is Zuidasdok. Vorig jaar is dit 
grootschalige Amsterdamse infraproject op de 
markt gezet en zijn er bouwbedrijven geselec-
teerd voor de dialoogfase. De gunning staat 

gepland voor februari 2017. “Aangezien een 
van onze belangrijkste conclusies gaat over het 
hebben van een nulmeting, zien we graag dat het 
rapport door de geselecteerde bedrijven wordt 
gebruikt. Onze ervaring is dat een goede nulme-
ting een enorme meerwaarde geeft. Als je een tijd 
kunt monitoren vóórdat er gewerkt wordt, en je zo 
goed zicht krijgt op de ‘normale’ meetwaarden, 
dan kun je later tijdens het bouwen de meetwaar-
den veel beter interpreteren. Je kunt dan de ruis 
eruit filteren, zodat je alleen datgene overhoudt 
wat echt door het bouwproces veroorzaakt wordt. 
Helaas is zo’n nulmeting vaak maar beperkt 
aanwezig, doordat men te laat begint met meten. 
Voor Zuidasdok ligt er nu de kans om het beter te 
doen. Over een nulmeting zijn al eisen opgeno-
men in de aanbesteding. Ons rapport kan helpen 
bij de invulling van die eisen.”
 

Meer informatie 
 Lees meer via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

Hans Mortier bij Spoorzone Delft, een van de praktijkprojecten waarop de best practices worden gebaseerd. (Foto: Vincent Basler)

www.cob.nl/verdieping
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In sommige steden raakt de ruimte op en is men daarom aan het stapelen 

geslagen: zie daar wolkenkrabbers. Maar je hoeft niet per se omhoog 

te stapelen, denken architecten. De afgelopen jaren zijn diverse wilde 

plannen voorbij gekomen voor zogeheten earthscrapers.

< Piramide
Het magazine eVolo organiseert elk 

jaar een Skyscraper Competition. In 

2007 bedacht BNKR Arquitectura 

een earthscraper voor Mexico-Stad. 

Een omgekeerde piramide van 

driehonderd meter diep, waarbij 

het midden leeg blijft, zodat alle 

vijfenzestig verdiepingen worden 

voorzien van daglicht.

bovenste onder

Ga voor meer informatie naar de Verdieping: www.cob.nl/verdieping.

>

Ander uitzicht
Een berglandschap midden in New York. Ontwerpers Yitan Sun en Jianshu Wu stellen voor het Central Park te ontgraven, zodat de onderliggende structuur zicht-baar wordt. De wanden van het verdiepte park worden gevormd door aaneengeschakelde flats.

Zo  

kan het 

ook!

(Beelden: eVolo/Sun, Wu)

(Beelden: eVolo/Matthew Fromboluti)

Opvulsel >
Voor ondergrondse constructies moet je meestal 

grond afvoeren, maar voor het plan van Matthew 

Fromboluti (Washington University) moet er juist 

grond bíj. Het concept Above Below is bedoeld 

om gaten op te vullen die zijn ontstaan door open 

mijnbouw. Matthew stelt voor er zelfvoorzienende 

steden in aan te leggen. Dakramen laten licht bin-

nen voor landbouw, bewoning, werk en recreatie.

(Beelden: eVolo/BNKR Arquitectura)
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Kort Lezen Doen

De onvoorziene effecten van overdruk 
in station Delft
 
na de opening van de nieuwe spoortunnel in 
delft bleek dat de luchtdruk bij langsrazende 
treinen zo hoog wordt, dat draaideuren vanzelf 
gaan draaien. het hoe en waarom van dit 
voorval is grondig bestudeerd.   

“Aan de ontwerpen van het station, zowel 
boven- als ondergronds, liggen allerlei soorten 
eisen ten grondslag, waaronder criteria voor 
luchtdruk”, vertelt Isidoor Hermans, directeur 
van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV 
(OBS). “De opgetreden luchtdruk is niet wezen-
lijk hoger dan was voorspeld.” De dynamische 
componenten zoals draai- en vluchtdeuren, 
rookschermen en ventilatiesystemen bleken 
echter niet tegen een sterke compressiegolf 
bestand. In de loop van 2016 worden stap voor 
stap uiteenlopende maatregelen genomen, 
waarmee de snelheid van het treinverkeer 
naar honderd kilometer per uur en verder kan 
worden opgevoerd. 

 Lees het complete artikel via 
bit.ly/luchtdrukdelft.

COB internationaal?
 
op 14 maart 2016 heeft het Cob het 
projectvoorstel innovation in networks (i2n) 
ingediend bij intErrEg north sea region. 
i2n zich op het versterken en opzetten van in-
ternationale kennisnetwerken op het gebied 
van ondergronds bouwen.

Om ondergronds bouwen als vakgebied verder 
te kunnen ontwikkelen, is samenwerking tussen 
de stakeholders essentieel. Met I2N wil het COB 
de internationale kennisuitwisseling versterken. 
Er wordt onder meer samengewerkt met de TU 
Delft, de Norwegian University of Science and 
Technology, het Vlaams Kenniscentrum voor 
Publiek-Private Samenwerking, Universiteit 
Antwerpen en Sund og Bælt A/S. Het doel is om 
best practices te formuleren voor gezamenlijk 
innoveren: hoe kun je in een samenwerkings-
verband met publieke organisaties, private 
bedrijven en kennisinstituten van elkaar leren 
en tot nieuwe oplossingen komen?

De subsidieaanvraag betreft geen nieuw project, 
maar vooral het vastleggen, verfijnen en door-
ontwikkelen van de COB-werkwijze. Deze zomer 
wordt de ingediende Expression of Interest 
beoordeeld. Bij een positieve uitkomst mag het 
COB samen met de partners het voorstel gaan 
uitwerken tot een Full application.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

COB-jaarverslag 2015

Eind april heeft het Cob het jaarverslag over 
2015 gepubliceerd. de activiteiten zijn ge-
rangschikt naar thema en kennisvraag, zodat 
u direct inzicht krijgt in de voortgang van het 
Cob-programma 2015-2020.

In het jaarverslag leest u welke activiteiten er 
vorig jaar dankzij de bijdragen van het netwerk 
hebben plaatsgevonden. In maart 2015 ver-
huisde het COB naar de Bouwcampus. De start 
op deze gloednieuwe locatie werd gemarkeerd 
met het Diner van de Ondergrond, waarop de 
recent ingestelde programmaraad goedkeu-
ring gaf aan de strategie, het COB-programma 
2015-2020. Later in het jaar is de website 
vernieuwd en kwam de eerste Onderbreking uit. 
Ondertussen werden er vele projecten afgerond 
en initiatieven opgestart. Het jaarverslag noemt 
enkele highlights.

 Kijk online op www.cob.nl/jaarverslag2015.

Proceedings WTC2016

van 22 t/m 28 april 2016 vond in san Fran-
cisco (vs) het world tunnel Congress plaats. 
alle geaccepteerde papers zijn op te vragen 
bij het Cob. de inhoudsopgave vindt u op de 
kennisbank.

Het WTC is een jaarlijks evenement van de 
International Tunnelling and Underground 
Space Association (ITA). Dit jaar waren er meer 
dan tweeduizend deelnemers uit ruim vijftig 
landen en circa zestig technische presentaties, 
korte cursussen en postersessies. De proceedings 
omvatten driehonderdtwaalf papers over onder-
werpen als veiligheid, innovatieve technieken, 
monitoring, tunnel-grondinteractie, boortun-
neltechnologie, grondverbetering, risicomanage-
ment en omgevingsmanagement. 

 Via de COB-kennisbank kunt de inhoudsop-
gave van de proceedings downloaden. Heeft u 
interesse in een of meerdere papers, neem dan 
contact op met het COB via info@cob.nl of 085 
4862 410, zodat we u de betreffende pdf(‘s) 
kunnen toesturen. 

Zinktunnelcongres

op 8 en 9 september 2016 vindt delta tunnel-
ling plaats, het eerste grote zinktunnelcongres 
in nederland. Een tweedaagse cursus met 
lezingen van internationele experts.

Het Engelstalige congres is gericht op het uitwis-
selen van kennis op het gebied van afgezonken 
tunnels. Delta Tunnelling 2016 wordt georgani-
seerd door ingenieursvereniging KIVI TTOW met 
medewerking van het COB. Vele bekenden uit het 
COB-netwerk zullen een presentatie verzorgen. 
Hans de Wit, directeur van TEC, is voorzitter van 
het congres. 

8 en 9 september 2016 • Delft • www.ita-ttow.nl

Constructeursdag

de betonvereniging organiseert in samenwer-
king met bouwen met staal, vnconstructeurs en 
YouCon op 9 juni de jaarlijkse Constructeursdag.

Het congresprogramma – met als thema Bouwen 
aan de toekomst – omvat lezingen, debatten, de 
beëdiging van nieuwe Registerconstructeurs en de 
benoeming van Constructeur van het jaar. Daar-
naast is er een expositievloer waarop bedrijven 
hun producten en diensten presenteren.

9 juni 2016  •  De Bouwcampus, Delft  •   
www.constructeursdag.eu

Dag van de Bouw

zaterdag 4 juni 2016 zetten talloze bouwpro-
jecten hun hekken weer open voor het brede 
publiek. de dag van de bouw trekt ieder jaar zo’n 
honderdduizend bezoekers. ook veel onder-
grondse projecten doen mee.

U kunt onder meer een kijkje nemen bij diverse 
parkeergarages, zoals onder het Tournooiveld 
(Den Haag), de Lammermarkt (Leiden) en de Boe-
renwetering (Amsterdam). De Spaarndammer-
tunnel en Gaasperdammertunnel bij Amsterdam 
zijn ook te bezoeken. Kijk voor meer projecten en 
informatie op www.dagvandebouw.nl.

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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ExpositiE Ondergronds 18 juni - 16 oktobEr 2016

tijdEns dE opEning op zatErdag 18 juni,  vanaf 17.00 uur:
bOekpresentatie CarrOusel OndergrOnd en Ordening

Wat zit er in de grond 

dat van betekenis is 

voor boven de grond?

www.cob.nl/abc

over het onzichtbare 
  en de kwaliteit van de leefomgeving

groot Heiligland 47 / 2011 Ep Haarlem / www.architectuurhaarlem.nl


