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Met o.a.:

• Onverwacht gedrag bij 
calamiteiten in tunnels

• Samenwerking in de kabel-en-
leidingbranche

• De gebruiker als uitgangspunt bij 
het ontwerp 

• Beïnvloeding van gedrag tijdens 
werkzaamheden

• Naadloze samenwerking in 
complexe projecten

EN OOK: BINNENSTEDELIJKE INTEGRATIE VAN TUNNELS • DE BOUWAGENDA • ENERGIEREDUCTIE IN DE BENELUXTUNNEL • RUIMTELIJKE EFFECTEN SOUTERRAIN

Menselijk 
gedrag



Gedraagt u zich wel? 

In morele zin – daar ga ik van uit – zal het ant-
woord wel ja zijn, maar u kunt er ook anders 
naar kijken: werkt u actief genoeg aan uw ge-
drag, zodat u de werking die u met dat gedrag 
beoogt ook realiseert? Het antwoord daarop 
vraagt wellicht wat reflectie. 

VOORWOORD INHOUD

THEMA: MENSELIJK GEDRAG

De mens speelt op verschillende manieren een rol in het 

ondergronds bouwen. Als ontwerper, bouwer, gebruiker, 

stakeholder,... In het themadeel bekijken we een aantal 

rollen van dichterbij.    
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Bij het COB richten we ons voortdurend op het scheppen van waarde. 
Ik ben er heel gelukkig mee dat we daarvoor bij het COB zelfs een 
platform hebben (Meerwaarde ondergrond). Wat dragen we bij aan 
het netwerk, is de eerste vraag die we bij al onze activiteiten stellen. 
Het antwoord kan natuurlijk liggen in een product of service; bijvoor-
beeld in een bijgewerkt groeiboek. Maar het kan ook liggen in nieuw 
gedrag; we reflecteren op wat we meemaken en gaan daarna anders 
met elkaar om. Deze antwoorden versterken elkaar.

Gedrag is afhankelijk van uw vaardigheden (wat u niet kunt, kunt 
u ook niet laten zien) en door uw overtuigingen (wat u niet gelooft, 
zult u ook niet ontwikkelen) en wordt begrenst door uw omgeving 
(wat niet werkt, zult u afleren) en uw cultuur (wat niet gewoon 
is, doet u niet). Omdat deze aspecten op elkaar inwerken en ook 
nog geïnstitutionaliseerd worden, is het veranderen van gedrag 
een flinke opgave. Toch beogen we dat als COB in onze veilige 
leeromgevingen.

Binnenkort gaan de leden van het platform Beheer en onderhoud 
naar het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Dat doen ze om 
te zien hoe zo’n complexe organisatie omgaat met assetmanage-
ment. Vervolgens willen ze naar andere organisaties, zoals Fokker 
Services in Hoogerheide. Daarmee leren de leden andere mensen 
kennen, ontdekken ze nieuwe gezichtspunten en verkennen ze 
nieuwe wegen. Nog belangrijker is dat er hierdoor ook iets van bin-
nen verandert: het eigen referentiekader wordt opgerekt en er vindt 
een proces van sociaal leren plaats.

In het COB-netwerk kunt u op verschillende manieren bijdragen 
aan gedragsverandering. Vanzelfsprekend door actief te zijn in de 
platforms. Maar ook door coördinator of drijvende kracht achter een 
goed project te worden. Zo kunt u zelf meebepalen hoe het COB-
netwerk zich gedraagt! 

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

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

Anders dan gedacht
Het is onthutsend te zien hoe mensen bij calamiteiten vaak volstrekt 
anders reageren dan zij volgens de bordjes geacht worden te doen. 
Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) organiseerde twee 
bijeenkomsten waar het menselijk gedrag nader werd beschouwd.

Het schip met goud ligt voor anker, maar loopt niet binnen
Welke mogelijkheden van samenwerking zijn er in de besluitvor-
ming over en de aanleg van ondergrondse netwerken?

Wat maakt een projectteam succesvol?
Prof. dr. Hans Bakker: “In succesvolle projectteams kun je niet 

meer zien wie opdrachtgever en wie opdrachtnemer is.”

De gebruiker is het meest deskundig 
Architect Wienke Scheltens: “In publieke gebouwen krijg je het direct 
terug als de gebruiker niet het uitgangspunt van het ontwerp was.”

Spoorzone Delft ‘teckelt’ gevaarlijk gedrag
Hoe kun je menselijk gedrag beïnvloeden als de omstandigheden 
als gevolg van werkzaamheden dagelijks kunnen veranderen?

PRAKTIJK

Stedenbouwkundige integratie van tunnels
Bij tunnels is de potentiële winst van nadenken en samenwerken 
fenomenaal. Dat stelt Chris Poulissen, opgeleid tot architect en 
van daaruit verder ontwikkeld tot integratiespecialist. Hij is ervan 
overtuigd dat we op een andere manier naar onze binnensteden 
moeten kijken.

Lokale tunnel bediend vanuit verkeerscentrale Rijkswaterstaat
De Utrechtse Stadsbaantunnel werd het eerste jaar lokaal bediend. 
De omzetting naar centrale bediening was een uitdagend project. 

Energiegebruik Beneluxtunnel na renovatie fors omlaag
Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Beneluxtunnel 
aangegrepen om de tunnel te verduurzamen. 

NETWERK&COB

Groots en meeslepend
Op 28 maart 2017 werd de Bouwagenda gepresenteerd. Een 
meerjarig programma om de bouwsector structureel te verbeteren.  
Wat betekent de Bouwagenda voor het COB-netwerk? Programma-
directeur Ben Spiering vertelt over de opgestelde roadmaps, het 
belang van het plan van aanpak en de beoogde uitwerking. 

EN VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS Paleis Het Loo gaat ondergronds  

DE VISIE VAN... Mark van Lanen, Strypes

DE DIALOOG Aan alle regels voldoen is niet genoeg

UIT DE SCHOOL GEKLAPT De ruimtelijke effecten van het Souterrain

ZO KAN HET OOK COBabe Ellen van Eijk

KORT, LEZEN, DOEN Op de hoogte en op de agenda

(Foto: Vincent Basler)

mailto:merten.hinsenveld@cob.nl
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COB-UPDATE

Platform op excursie

De leden van het COB-platform Beheer 
en onderhoud gaan op 26 juni 2017 op 
bezoek bij het UMC Utrecht. Hoe werkt 
assetmanagement in een ziekenhuis en 
wat is hiervan te leren voor het vakgebied 
ondergronds bouwen? De platformleden 
krijgen onder meer een rondleiding ge-
richt op de beheer- en onderhoudsaspec-
ten van het UMC.  

Neem voor meer informatie en aanmelding 

contact op met Ellen van Eijk via ellen.vaneijk@

cob.nl of 085 4862 410.

Het COB netwerkt op World Tunnel Congress

Veel participanten zijn van 9 t/m 15 juni in Bergen te vinden. In de Noorse stad 
vindt dit jaar het ITA-AITES World Tunnel Congress plaats. Het COB is ook 
aanwezig om een internationaal netwerk op te bouwen. Op 12 juni worden twee 
onderwerpen onder de aandacht gebracht tijdens een informeel diner. 

30 juni 2017: COB-café Gaasperdammertunnel

Deze zomer vieren we de eerste grote mijlpaal in het leertraject van de Gaasperdam-
mertunnel. Rijkswaterstaat, IXAS en het COB presenteren u de eindresultaten van 
de eerste fase van het leertraject. Dit gebeurt in een COB-café op 30 juni 2017.  

De Evaluatie Gaasperdammertunnel is in 2016 officieel van start gegaan. Aan de hand van in-

terviews met projectteamleden zijn er papers geschreven over drie thema’s: veiligheid, integratie 

civiel-ICT en omgevingsmanagement. Deze papers zijn begin 2017 gereviewd door hoogleraren 

en externe experts. Daarnaast is er feedback verzameld met een kennisdag voor tunnelexperts. 

Alle resultaten worden verwerkt tot een publicatie. Die publicatie wordt gepresenteerd in een 

zomers COB-café op 30 juni 2017.

Aan de invulling van het COB-café wordt nog hard gewerkt. Wel staat vast dat kennis-

overdracht, het delen van praktijkervaring en het ontmoeten van vakgenoten centraal 

staan: het COB-café is dan ook extra interessant voor young professionals.

Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.cob.nl/cobcafe. Deelname is gratis.

www.linkedin.com/
company/centrum-
ondergronds-bouwen

www.twitter.com/
cobtweet

Het ene onderwerp is energiereductie in 
tunnels. Carolina Lantinga (student TU 

Delft) heeft in samenwerking met het COB-

expertteam een Engelstalige samenvatting 

gemaakt van het groeiboek over energiere-

ductie in tunnels. Met dit paper wil het COB 

het komende jaar een internationale groep 

vormen die gaat werken aan een 0-energie-

tunnel. Tijdens de STUVA Conference in de-

cember wordt het paper gepresenteerd door 

Paul Janssen, voorzitter van het expertteam. 

Het andere onderwerp is daadwerkelijke 
levensduur van ondergrondse constructies. 

Het COB wil in kaart brengen wat de voor-

naamste risico’s voor tunnels zijn: veroude-

ring van de constructie zelf, de invloed van 

de fysieke omgeving en/of veranderende 

omstandigheden. De eerste inventarisatie 

wordt tijdens het WTC gedeeld met Neder-

landse en buitenlandse deelnemers. Een 

werkgroep gaat daarna een position paper 

uitwerken.

Ga voor meer informatie naar www.cob.nl/verdieping of neem contact op met Ellen van Eijk 

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

Laatste platformbijeenkomst Richard van Ravesteijn

Na tien jaar coördinatorschap neemt Richard van Ravesteijn afscheid van het COB. 
Richard was al die jaren hét aanspreekpunt op het gebied van kabels en leidingen. 
Hij leidde onder meer een platform en diverse projecten. Na afloop van de plat-
formbijeenkomst op 21 juni 2017 is er ter ere van Richard een informele receptie. 
Zowel (oud-)platformleden als andere collega’s zijn van harte welkom!    

Tijdens de bijeenkomst in juni neemt ook voorzitter Sjaak Verburg (Havenbedrijf Rotterdam) 

afscheid van het platform. Richard en Sjaak werkten nauw samen bij het vormgeven van de 

platformbijeenkomsten. Ook waren ze allebei betrokken bij diverse COB-werkgroepen. Onder 

leiding van Richard zijn onder meer de rapporten Innovatieve opsporingstechnieken onder-

grondse infrastructuur, Kabels en leidingen detecteren zonder graven, Verdienstelijke netwerken, 

Kabels, leidingen en mensen, en Data delen tot stand gekomen. Het COB is Richard en Sjaak zeer 

dankbaar voor hun jarenlange inzet!

Voor aanmelding voor de platformbijeenkomst en/of de receptie kunt u contact opnemen 

met Edith Boonsma via edith.boonsma@cob.nl of 085 4862 410.

Volg het COB op de voet

Platform Meerwaarde onder-
grond officieel van start

Op 9 mei 2017 is het platform Meerwaarde 
ondergrond voor het eerst bijeengekomen. De 
Omgevingswet stond dit keer centraal. Later 
dit jaar volgen nog meer praktische en inspire-
rende onderwerpen. Komt u dan ook? 

Helemaal nieuw is het platform niet; het is een fusie 

van de Carrousel Ondergrond en ordening en het 

platform O&O. Het platform Meerwaarde onder-

grond is dan ook dé plek waar markt, overheid en 

kennisinstituten kennis en ervaringen uitwisselen op 

het snijvlak van ondergronds bouwen en ruimtelijke 

ordening. Voor 2017 staan nog vier bijeenkomsten 

gepland, onder meer over de energietransitie. 

Neem voor meer informatie en aanmelding 

contact op met Edith Boonsma via edith.boonsma@

cob.nl of 085 4862 410.

(Foto: COB)

http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
http://www.twitter.com/cobtweet
http://www.twitter.com/cobtweet
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Ontwerp met 
grandeur

Paleis Het Loo gaat ondergronds. 

Het museum in Apeldoorn is toe 

aan grootschalig onderhoud en zal 

tegelijkertijd flink worden uitgebreid. Het 

ontwerp van KAAN Architecten voor-

ziet in vijfduizend vierkante meter extra 

vloeroppervlakte onder het maaiveld. Het 

aanzicht van het paleis en de zijvleugels 

blijven hierdoor nagenoeg hetzelfde.

In focus

4

Ruim dertig jaar na de openstelling als museum, zijn 
de klimaat- en technische installaties van Paleis Het 
Loo toe aan vervanging. Ook moet het gebouw, net als 
andere overheidsgebouwen, voor 2021 asbestvrij zijn. 
De renovatie wordt aangegrepen om de bezoekersfa-
ciliteiten te verbeteren en uit te breiden. Het winnende 
ontwerp van KAAN Architecten werd op 7 maart 2017 
gepresenteerd. ‘Het toegankelijke ontwerp, geïnspireerd 
op de plattegrond en de maatvoering van het paleis, geeft 
een logische plek aan alle functies en ruimtes en heeft de 
grandeur die van een toonaangevend museum verwacht 
mag worden’, zo staat te lezen in het ontwerpboek. 

De vier gazons aan de voorzijde van Paleis Het Loo zullen 
plaatsmaken voor een ondiepe vijver met een glazen 
bodem: die vormt het plafond van de nieuwe onder-
grondse ruimte. Bezoekers betreden de ruimte via twee 
paviljoens aan de zijkanten van het hof (het Bassecour). 
Na het ondergrondse entreegebied met onder meer de 
kassa- en informatiebalie, volgen zalen voor tijdelijke 
tentoonstellingen en de Grand Foyer. Deze foyer, ‘een 
levendig en royaal verblijfsgebied’, is van bovenaf zicht-
baar door het water en het glas.

De vernieuwing en verbouwing zijn al jaren in voorbe-
reiding. LievenseCSO heeft in het voortraject de water-
huishouding en grondwatereffecten in verband met de 
ondergrondse uitbreiding onderzocht. Valstar Simonis is 
ingeschakeld voor advies over de installaties, bouwfysica, 
brandveiligheid en constructies. Hiervoor wordt samen-
gewerkt met DGMR. Om er zeker van te zijn dat het ge-
bouw, de inrichting en de routing het grote publiek straks 
aankunnen, maakt DGMR simulaties van de logistieke 
stromen voor een zo efficiënt mogelijk ontwerp. Ook zijn 
er daglichtsimulaties uitgevoerd om de juiste balans te 
vinden tussen daglichttoetreding en het voorkomen van 
lichtschade aan kunst.

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

(Beeld: Paleis Het Loo/KAAN Architecten)

http://www.cob.nl/congres2016
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THEMA  •  MENSEL IJK G EDRAG

Het thema:  
Menselijk gedrag 
Opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, 

projectmanagers, gebruikers. Allemaal mensen 

met een eigen rol in ondergrondse bouwwerken, 

werkend en handelend vanuit hun eigen ervaring, 

referentiekader en cultuur. Hoe gaan we om met al die 

verschillen? Hoe zorgen we ervoor dat de eindgebruiker 

meetelt en meedoet vanaf de eerste pennenstreek tot en met 

het dagelijks gebruik? En hoe werken alle betrokkenen in het 

totstandkomingsproces samen aan de beste oplossing?

In het themadeel van deze Onderbouwing belichten we de 

factor menselijk gedrag vanuit verschillende invalshoeken: 

ontwerpen vanuit menselijk gedrag en behoeften, samen-

werking tussen professionals in projecten, mensenwerk in 

projectmanagement en omgaan met menselijk gedrag in 

risicovolle situaties en bij calamiteiten. Rode draad is 

dat we als sector moeten leren om over schuttingen 

heen te kijken, inzicht moeten krijgen in belangen 

van anderen, en dat we ons daarvoor op een an-

dere manier moeten organiseren, zowel in 

contracten als de dagelijkse praktijk.



Anders dan gedacht
Ze gaan naar het vuur toe. In de tunnel keren ze of rijden ze achteruit. Het is onthutsend 

te zien hoe mensen bij calamiteiten vaak volstrekt anders reageren dan zij volgens de 

bordjes geacht worden te doen. En anders dan waar de tunneltechnische installaties 

op zijn ontworpen. Het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) organiseerde twee 

drukbezochte bijeenkomsten waar het menselijk gedrag nader werd beschouwd. In de 

tunnelpraktijk blijken we nog niet opgewassen tegen de grillen van de gebruiker.

Kirsten Beuker, stewardess bij de KLM en goed getraind 
in veiligheidsprocedures, vertelde hoe zij bij een onge-
luk in de Queens Midtown Tunnel in New York gelukkig 
wel veilig thuiskwam, maar ter plaatse toch vooral 
impulsief handelde. “We waren met de cabinecrew on-
derweg naar ons hotel. Onze bus raakte een voorgan-
ger, een oplegger reed achterop en wij kwamen op de 
andere baan terecht, waar we een tegenligger raakten. 
Twee pursers verleenden eerste hulp aan een automo-
bilist en de andere leden van de cabinecrew vluchtten 
via een vluchtdeur in de zijwand. We handelden niet 
zoals ons geleerd is en haalden eerst bagage uit de 
auto. Aan de andere kant van de vluchtdeur schijnt een 
kastje te hebben gehangen met instructies, maar dat 
hebben we niet gezien. We zijn met onze koffers terug-
gelopen naar de tunnelingang. We krijgen elk jaar een 
fly safety training, maar toch kun je ook dan blijkbaar 
niet van tevoren bedenken hoe je zult reageren.”

Vluchtgedrag zit diep in de menselijke natuur. Dat 
gedrag verander je niet zomaar, maar je kunt er wel 
rekening mee houden. Nancy Oberije, onderzoeker bij 
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft onderzoek 
gedaan naar menselijk gedrag bij brand. “Bij brand 
grijpen mensen in, of ze vluchten. Maar veel mensen 
gaan ook naar de brand toe. Zij gaan op zoek naar infor-
matie. Andersom zie je dat mensen gewoon doorgaan 
waar ze mee bezig zijn als het brandalarm afgaat. De 
overeenkomst tussen die twee is dat men niet weet 
wat er aan de hand is. Wat we daarvan kunnen leren, 
is dat de reactietijd in de praktijk langer is en dat we 
daar geen rekening mee houden in de plannen.” Aan 
de hand van een gefilmde brand in een kledingzaak 

liet Nancy Oberije zien dat mensen geneigd zijn hun 
routine voort te zetten en dat groepsgedrag optreedt. 
“Dat kun je doorbreken met extra informatie. Alleen 
een signaal zegt te weinig. Mensen moeten weten 
dat het signaal klopt. Die bevestiging kan komen van 
bijvoorbeeld een extra signaal op de eigen telefoon of 
door bedrijfshulpverleners ter plaatse.” 

Een andere ‘eyeopener’ betreft het vluchtgedrag. Nancy 
Oberije: “Mensen nemen niet de kortste route, maar 
de bekende route en zijn er bij navraag achteraf van 
overtuigd dat zij wel de kortste route hebben genomen. 
Nooduitgangbordjes worden niet altijd gezien, omdat 

TUNNELVEILIGHEID

Onderzoek naar gedrag
In 2002 deed TNO in opdracht van het toenma-
lige Steunpunt Tunnelveiligheid onderzoek naar 
‘gedrag van automobilisten bij evacuatie van een 
tunnel’. Het rapport is te downloaden via de Ver-
dieping: www.cob.nl/verdieping.

Rij-opleiding
Sinds 2016 is ‘vluchten in een tunnel’ opgenomen 
in de rijopleiding. Rijkswaterstaat en het KPT heb-
ben ervoor gezorgd dat vier vragen in het rijexamen 
zijn opgenomen. In de opleiding voor professione-
le chauffeurs is het onderwerp ook onderdeel van 
de leerstof. In de regio Zeeland is men verplicht 
tijdens de rijlessen door tunnels te rijden.

S.O.S.S.O.S. S.O.S.S.O.S.

• Rij de tunnel uit of parkeer zoveel mogelijk rechts.
• Zet de alarmlichten aan en de motor uit. Laat de 
 sleutel in het contact. 
• Trek een veiligheidsvest aan loop langs de tunnel-

wand met het verkeer mee naar naar de nood-
 telefoon. Let op het verkeer en steek niet over!
• Pak de noodtelefoon en vertel de situatie.
• Volg instructies op.
• Wacht langs de tunnelwand op hulp.

• Stem af op de juiste FM-frequentie.
• Let op omroepberichten.
• Let op de omgeving.
• Volg eventuele instructies op.

S.O.S.S.O.S.

• Keer nooit om en rij nooit achteruit.
• Zet de motor uit en laat de sleutel in het contact.
• Verlaat de auto het liefst met veiligheidsvest aan.
•  Verlaat de tunnel via de nooduitgang.

O
FF
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   ON           START
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Veiligheidsinstructiefolder Tunnels 
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ze niet opvallen tussen andere bebording, 
opgaan in de achtergrond of door rookont-
wikkeling niet te zien zijn. Een dynamische 
vluchtrouteaanduiding die bij calamiteiten 
gaat knipperen, en contourverlichting bij 
nooduitgangen kunnen daarbij helpen.”

De tunnel als doolhof
Ed Oomes, senior officer continuïteit- en 
crisismanagement bij Schiphol, bevestigde 
de ervaringen van Kirsten Beuker en de 
onderzoeksresultaten van Nancy Oberije: 
“Je komt er pas achter als je ervoor staat. 
Je moet je realiseren dat mensen zelden 
een calamiteit meemaken, laat staan twee 
keer, waardoor er leergedrag zou kunnen 
optreden. Of om met Cruijff te spreken: 
‘Ervaring is datgene wat je mist als je het 
de eerste keer nodig hebt.’ Ga er dus van 
uit dat mensen zich in zo’n situatie gedes-
oriënteerd voelen. Bij branden in gebou-
wen komt het voor dat zelfs professionele 
hulpverleners hun weg niet meer kunnen 
vinden. Het probleem is dat onze regelge-
ving gebaseerd is op rationaliteit, terwijl 
die rationaliteit er in de praktijk helemaal 
niet is. Een checklist helpt niet als je niet in 
het echt of met behulp van virtual reality 
hebt geoefend.”

Oorzaak en gevolg
Omgaan met menselijk gedrag gaat uiter-
aard verder dan gedrag bij calamiteiten. 
Het kan juist leiden tot calamiteiten. Ingo 

de Moor, manager marketing en com-
municatie bij de N.V. Westerscheldetun-
nel, nam de bezoekers mee in een aantal 
incidenten bij de Westerscheldetunnel en 
de dagelijkse praktijk op het tolplein, waar 
het regelmatig voorkomt dat mensen keren 
of achteruitrijden. “Bij het ontwerp van 
de betaallanen is gekeken naar voorbeel-
den uit het buitenland en is er uitgebreid 
getest. Uitgangspunt was dat minder dan 
1% een foute keuze zou maken. Toch bleek 
dat niet genoeg. We hebben een zevende 
laan moeten aanleggen, speciaal voor 
vrachtwagens en bussen, en nog moeten 
we steeds blijven optimaliseren.” 

Meer informatie
Lees meer op de website:  

www.cob.nl/verdieping.

Rij indien mogelijk de tunnel uit en parkeer uw voertuig 
op de vluchtstrook of vluchthaven, buiten de tunnel.  
Als u de tunnel niet kunt verlaten:

1  Zet uw alarmlichten aan en parkeer uw voertuig zo dicht 
mogelijk langs de tunnelwand (indien mogelijk in een 
pechhaven of op de vluchtstrook). Zet uw motor uit en 
laat uw sleutel in het contact zitten, zodat hulpdiensten 
uw voertuig eventueel kunnen ver plaatsen. 

2  Doe uw veiligheidsvest aan en zorg ervoor dat eventuele 
medepassagiers op een veilige plek staan: langs de 
tunnelwand en zeker 50 meter voorbij de auto.

3  Loop langs de tunnelwand met het verkeer mee naar de 
dichtstbijzijnde noodtelefoon in de hulppost. Let op het 
verkeer en steek niet over!

4  Pak de noodtelefoon op en wacht tot u verbinding heeft. 
Leg de situatie uit en volg de instructies op.

5  Wacht langs de tunnelwand op de hulpdiensten.

File in een tunnel is een ongewone situatie. Het kan 
een teken zijn dat verderop in de tunnel een ongeval is 
gebeurd. Bij file is uw oplettendheid geboden:

1  Zet uw alarmlichten aan en houd afstand tot uw voor-
ganger.

2  Zorg dat u belangrijke instructies kunt ontvangen:
 •  Stem uw radio af op een veelgebruikte FM-frequentie. 
  De meeste tunnels zijn voorzien van een systeem dat 
  bij incidenten instructies via de radio uitzendt. Zet het 
  volume van uw radio zo, dat u de informatie goed kunt 
  verstaan.
 •  Houd de verkeerslichten en bebording in de gaten.

3  Wees u bewust van de omgeving en bepaal waar u zich 
bevindt ten opzichte van de nooduitgang.

4  Zorg ervoor dat uw medepassagiers gereed zijn om 
eventueel na instructie direct het voertuig te verlaten 
(schoenen aan).

Rook of brand in de tunnel betekent direct gevaar. Als u 
rook of brand ziet aan uw eigen voertuig of verderop in 
de tunnel, dan moet u evacueren: 

1  Zet uw alarmlichten aan en houd afstand tot uw voor-
ganger. Probeer nooit achteruit te rijden of uw voertuig 
te keren!

2  Parkeer uw auto zo dicht mogelijk langs de tunnelwand.
3  Zet uw motor uit en laat uw sleutel in het contact zitten, 

zodat hulpdiensten uw voertuig eventueel kunnen ver-
plaatsen.

4  Verlaat uw voertuig samen met uw medepassagiers, het 
liefst met veiligheidsvest aan.

5 Volg de instructies uit de luidsprekers op.
6  Ga naar de dichtstbijzijnde nooduitgang. De nooduitgang 

kan zich achter u bevinden. 

De Veiligheidsinstructiefolder Tunnels voorziet 
u van instructies, hoe u bij gevaarlijke situaties 
in tunnels moet handelen om uzelf en uw 
medepassagiers in veiligheid te brengen. In een 
tunnel kunt u te maken krijgen met een drietal 
gevaarlijke situaties:

•  Rook of brand

•  Pech of ongeval

•  File

Veiligheids-
instructiefolder 
Tunnels 

Pech of ongeval

Rook of brand File 

Deze kaart is in overleg met het CBR ontwikkeld. 

Voor meer informatie zie www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl.

S.O.S.S.O.S. S.O.S.S.O.S.

• Rij de tunnel uit of parkeer zoveel mogelijk rechts.
• Zet de alarmlichten aan en de motor uit. Laat de 
 sleutel in het contact. 
• Trek een veiligheidsvest aan loop langs de tunnel-

wand met het verkeer mee naar naar de nood-
 telefoon. Let op het verkeer en steek niet over!
• Pak de noodtelefoon en vertel de situatie.
• Volg instructies op.
• Wacht langs de tunnelwand op hulp.

• Stem af op de juiste FM-frequentie.
• Let op omroepberichten.
• Let op de omgeving.
• Volg eventuele instructies op.

S.O.S.S.O.S.

• Keer nooit om en rij nooit achteruit.
• Zet de motor uit en laat de sleutel in het contact.
• Verlaat de auto het liefst met veiligheidsvest aan.
•  Verlaat de tunnel via de nooduitgang.

O
FF

    
    

 A

CC        
   ON           START

Rook of brand Pech of ongeval File

Veiligheidsinstructiefolder Tunnels 

Veilig vluchten
Rijkswaterstaat en het KPT hebben in 
overleg met het CBR de Veiligheidsin-
structiefolder Tunnels gemaakt. Hierin 
wordt uitgelegd hoe u bij gevaarlijke 
situaties in tunnels moet handelen 
om uzelf en uw medepassagiers in 
veiligheid te brengen. Er worden drie 
gevaarlijke situaties toegelicht: rook of 
brand, pech of ongeval, en file.

S.O.S.S.O.S. S.O.S.S.O.S.

• Rij de tunnel uit of parkeer zoveel mogelijk rechts.
• Zet de alarmlichten aan en de motor uit. Laat de 
 sleutel in het contact. 
• Trek een veiligheidsvest aan loop langs de tunnel-

wand met het verkeer mee naar naar de nood-
 telefoon. Let op het verkeer en steek niet over!
• Pak de noodtelefoon en vertel de situatie.
• Volg instructies op.
• Wacht langs de tunnelwand op hulp.

• Stem af op de juiste FM-frequentie.
• Let op omroepberichten.
• Let op de omgeving.
• Volg eventuele instructies op.

S.O.S.S.O.S.

• Keer nooit om en rij nooit achteruit.
• Zet de motor uit en laat de sleutel in het contact.
• Verlaat de auto het liefst met veiligheidsvest aan.
•  Verlaat de tunnel via de nooduitgang.

O
FF

    
    

 A

CC        
   ON           START

Rook of brand Pech of ongeval File

Veiligheidsinstructiefolder Tunnels 
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‘Of om met Cruijff te 

spreken: “Ervaring is 

datgene wat je mist als 

je het de eerste keer 

nodig hebt”’
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Van Marrewijk: “Dat er iets moet gebeuren, snapt ieder-
een. Er liggen veel kansen voor netwerkbeheerders om 
samen te werken bij de besluitvorming over en aanleg 
van ondergrondse netwerken. De impact van werkzaam-
heden aan kabels en leidingen in de ondergrond wordt 
groter doordat Nederland steeds verder verdicht. Men-
sen pikken het niet als de straat steeds weer open moet.” 

“De ondergrond is buitengewoon interessant, omdat 
het voor veel netwerkbeheerders vaak geen ‘actor’ is. 
Maar elk netwerk heeft ook materiële componenten 
die invloed uitoefenen. Juist de ondergrond kan vanuit 
zijn eigenschappen heel actief zijn. Grond kan verzak-
ken, je kunt bij een boring onverwacht op graniet 
stuiten of op een kasteel. Doordat de ondergrond vaak 
niet als serieuze actor wordt meegenomen in projec-
ten en er onvoldoende coördinatie is, lopen we tegen 
veel verrassingen aan. Bij Spoorzone Delft zorgden 
kabels en leidingen in de ondergrond voor een half 
jaar vertraging en bleek een verwachte zandlaag op 
zes meter diepte er niet te zijn. Bij de parkeergarage 
onder de Markthal in Rotterdam kwamen we van alles 
tegen in de ondergrond. Veelal weten we niet wat er in 
de ondergrond zit.”

Oplosbare puzzel
“Maar zelfs als we wel weten wat er in de ondergrond 
zit, moeten we nog veel doen om ervoor te zorgen dat 
de feiten op hun plek komen. Geo-experts zijn aan het 
begin van een project vaak wel even in beeld, maar 
hun bevindingen raken onderweg uit beeld. Dit komt 
doordat techneuten naar een oplosbare puzzel streven, 
waarbij zij de complexiteit proberen te reduceren door 
een project op te delen en in een later stadium weer 
in elkaar te passen. Vanuit de antropologie zeg ik: elke 
knip is een nieuw raakvlak en daarmee een bedreiging 
voor de integrale verbinding. Opknipping brengt het 
risico van etnocentrisme met zich mee. Voor de een 
is een project alleen een tunnel. Voor een ander is het 
alleen een station. Als de verbinding daartussen ont-
breekt, leidt dat tot problemen.”

Daar ligt het goud
“Het komt erop neer dat zonder die verbinding span-
ningen ontstaan op de raakvlakken. Je ziet dan bij-
voorbeeld dat de ene deelprojectleider een oplossing 
bedenkt die hem twee ton oplevert, terwijl een ander 
in hetzelfde project er daardoor vijf ton bij inschiet. 
Dan heb je het vanuit het geheel gezien niet goed 
gedaan. Wij bestuderen momenteel projecten in de 
gezamenlijke aanleg van ondergrondse infrastructuur 
waardoor je veertig procent kostenbesparing kunt rea-
liseren, overlast kunt beperken en ervoor kunt zorgen 
dat nieuwbouw sneller wordt aangesloten. Daar ligt 
het goud. Voor de aansluiting van een nieuwe woning 
op de gas-, water-, energie- en telecomnetwerken heb 
je met vijf verschillende partijen te maken. Je wordt 
gillend gek als huiseigenaar. We bouwen een huis in 
een week, maar voor de aansluiting op alle netwerken 
hebben we langer nodig!”

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

Kabels en leidingen Het schip met goud ligt voor anker, maar 

loopt niet binnen

Alfons van Marrewijk verkent met zijn onderzoeksgroep de mogelijkheden van samenwerking in 

de besluitvorming over en de aanleg van ondergrondse netwerken. Het doel van het onderzoek is 

duidelijk: minder hinder en meer efficiency. Daarvoor is volgens Van Marrewijk ‘empowerment 

van de ondergrond’ nodig.

Alfons van Marrewijk, 
VU Amsterdam

In 2014 hebben CROW en het COB 

een verkenning gedaan naar 

samenwerking tussen partijen die 

betrokken zijn bij kabels en 

leidingen in de ondergrond. In de 

conclusie staat onder andere: “Om 

tot verbetering te komen, moet 

gewerkt worden aan themaover-

schrijvende factoren die bepalend 

zijn voor het succes: de zachte 

factoren besef, cultuur en gedrag, 

en de harde factoren beleid, 

structuren en tools.”
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‘Vanuit de antropologie zeg ik: elke knip is een nieuw raakvlak 

en daarmee een bedreiging voor de integrale verbinding.’

www.cob.nl/verdieping
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Projectmanagement In succesvolle projectteams kun je niet meer zien 

wie opdrachtgever en wie opdrachtnemer is

“Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de term projectmanagement werd geïntroduceerd. En nog 

steeds loopt veertig procent van de grote projecten uit de rails. We doen hetzelfde kunstje steeds 

opnieuw, in de hoop dat het dit keer wel goed gaat. Wat we doen, is letterlijk wat Einstein waanzin 

noemde: ‘Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.’” 

Volgens Hans Bakker, buitengewoon hoogleraar Management of Engineering Projects aan de TU 

Delft, is het hoog tijd dat het roer omgaat.
Hans Bakker,

TU Delft

“In projectmanagement ligt de nadruk op tools, 
procedures en techniek. Daarnaast is het mensen-
werk. Mensen moeten samenwerken. Naadloos. Dat 
is een noodzakelijke voorwaarde voor succes”, stelt 
Bakker. “Als ik kijk naar voorbeelden uit de periode 
dat ik bij Shell werkte, zie ik dat projecten succesvol 
zijn als je niet meer kunt zien wie opdrachtgever en 
wie opdrachtnemer is. Je moet zo vroeg mogelijk in 
het project geïntegreerd gaan werken en alle partijen 
die een belang hebben, erbij betrekken. Dat geldt 
in ieder geval voor leveranciers en aannemers. Het 
probleem is echter dat die integrale samenwerking 
bij techneuten niet vanzelf gaat. De sector is redelijk 
conservatief. We hebben nieuwe technische moge-
lijkheden, zoals werken in 3D, maar het is toch nog 
vaak zo dat de man op de bouwplaats pas aan het 
werk gaat als hij een A0-tekening heeft. Het gaat dus 
ook om verandermanagement.”

Hans Bakker was een van de 

auteurs van de publicatie Evaluatie 

Sluiskiltunnel. “De directie van BV 

Kanaalkruising Sluiskil heeft dat 

project van onderop opgebouwd. 

De stakeholders zijn vroeg in het 

proces betrokken. Men heeft 

integraal gekeken, van de kantine 

tot de veiligheidsbeleving. Toch zie 

je dat die aanpak nog niet zodanig 

is geland dat het automatisch naar 

andere projecten wordt 

doorgetrokken.”

Evaluatie Sluiskiltunnel
Reflectie vanuit wetenschap en praktijk

prof. dr. ir. Marcel Hertogh

prof. dr. Hans Bakker

prof. dr. Ard-Pieter de Man

ir. Roel Scholten
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‘Maar heb je een tevreden klant, als gebruikers van de 

Coentunnel in de war raken van de verlichting?’

Bakker: ”Wil je de menselijke component voldoende 
borgen in je project, dan moet je aan vier voorwaarden 
voldoen. Ten eerste een geïntegreerde aanpak waarbij 
uitvoerende partijen al vroeg aan tafel zitten. Daarnaast 
moet je voldoende tijd inbouwen voor wat we front-end 
development noemen. Je moet samen helder hebben 
voor wat voor succes je wilt gaan. Is dat snelheid, geld, 
klanttevredenheid, veiligheid? Ten derde moet je risi-
comanagement serieus nemen. Iedereen zegt wel dat 
dat laatste belangrijk is, maar hoe vaak kom je er in de 
praktijk daadwerkelijk op terug? En wie is de eigenaar? 
En, de vierde voorwaarde: stakeholdermanagement. 
Dat is zeker bij grote projecten heel erg belangrijk. 
Daarmee creëer je oplossingen zoals in Maastricht. 
Daar werd jaren gesteggeld over een oplossing voor de 
A2, tot er vanuit stakeholderbelang werd omgedacht 
naar een stadsontwikkelingsproject. Nu heet het pro-
ject geen tunnel, maar de Groene Loper.”

Zes succesfactoren
Hans Bakker noemt tijd, geld, kwaliteit, veiligheid, 
klanttevredenheid en ingebruikneming de zes fac-
toren die samen het succes van een project bepalen. 
“Als je daarvan uitgaat, heb je nog niet automatisch 
alle stakeholders te pakken, maar je hebt in ieder 
geval alle factoren benoemd die bepalen of een pro-
ject geslaagd is.” Met name de klanttevredenheid 
komt er volgens hem vaak bekaaid af. “De vraag is: 
wie is die tevreden klant? Klanttevredenheid wordt 
afgemeten aan de werking van de techniek. Er wordt 
geredeneerd dat aan de klanteis is voldaan als alle 
technische eisen zijn ingevuld. Maar heb je een 
tevreden klant, als gebruikers van de Coentunnel in 
de war raken van de verlichting?”

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

www.cob.nl/verdieping
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Ontwerp De gebruiker is het meest deskundig

“ Waar architectuur als een vorm van hogere kunst wordt gezien, is de gebruiker meestal niet 

het uitgangspunt voor het ontwerp. In publieke gebouwen, zoals in het openbaar vervoer, krijg 

je het direct terug als je het in dat opzicht niet goed hebt gedaan.” Wienke Scheltens, architect 

bij studioSK/Movares, kiest primair voor de gebruiker. “Mijn werk gaat vooral over verbetering 

van het openbaar vervoer. Dan heb je niet alleen een aantrekkelijk ontwerp nodig. De belevings-

waarde moet goed zijn.”

Wienke Scheltens, 
studioSK/Movares

Vanuit de betrokkenheid bij de gebruikerservaring 
heeft Wienke zich ontwikkeld tot specialist op het 
gebied van sociale veiligheid. In 2004 schreef zij het 
Handboek Sociale Veiligheid. Dat handboek wordt 
nog steeds als richtlijn gebruikt. Het stappenplan 
dat erin wordt beschreven, helpt opdrachtgevers 
inzicht te krijgen in de potentiële problemen en 
daaraan invulling te geven in het beleid en het ont-
werp, én het beheer zodanig in te richten dat er kan 
worden gemonitord en bijgestuurd waar nodig.

De afgelopen twee decennia is aandacht voor soci-
ale veiligheid meer en meer gemeengoed geworden, 
constateert Wienke: “Een ruime meerderheid van 
de opdrachtgevers houdt er wel rekening mee. 
Het is bijna zo gewoon als duurzaamheid. Maar 
er zijn nog steeds slechte voorbeelden en je bent 
afhankelijk van de opdrachtgever. De volgende 
stap zou moeten zijn dat sociale veiligheid net als 
duurzaamheid standaard in alle uitvragen wordt 
meegenomen.” 

De gebruiker verandert
Anticiperen op menselijk gedrag vergt continu 
aanpassing. Ogenschijnlijk kleine veranderingen 
kunnen grote gevolgen hebben. Wienke noemt het 
gebruik van rolkoffers als voorbeeld. “Voorheen ging 
men in een ontwerp uit van mensen met een koffer 
in de hand. Daar moet je extra breedte voor creëren. 

Bij het ontwerp van de onderdoorgang van station Utrecht Vaartsche Rijn is met houten plafonds, levendigheid aan de muren en goede verlichting aandacht besteed aan 

de interieurkwaliteit. (Foto: Ben Vulkers)

‘Je bent onder de 

grond en wilt steeds 

weten: hoe kom ik 

hier weer uit?’

Met rolkoffers zit die extra ruimte in de lengterichting. 
Je moet je realiseren dat dat consequenties heeft voor 
de doorstroomsnelheid in een gebied en daarmee voor 
je ontwerp.”

“Ondergronds krijgt sociale veiligheid nog een extra 
dimensie. Er is een psychologische component. Je bent 
onder de grond en wilt steeds weten: hoe kom ik hier 
weer uit? Je hebt vaak geen referentie om te kunnen 
bepalen waar je bent, en dat maakt onzeker. Daar komt 
nog bij dat ondergrondse ruimten vanwege de kosten 
vaak minder gedimensioneerd zijn, waardoor het nog 
benauwder aanvoelt. Met licht kun je al heel veel doen. 
En door aandacht te besteden aan de interieurkwaliteit 
creëer je een positiever gevoel.”

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

www.cob.nl/verdieping
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“Op het gebied van tunnelveiligheid is de laat-
ste jaren veel verbeterd”, stelt Van der Gaag. 
“De invoering van de Landelijke Tunnelstan-
daard heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat 
de vaak moeizame discussies over de veilig-
heidsvoorzieningen grotendeels zijn verdwe-
nen. Ook zie je dat opdrachtgevers en -nemers 
er steeds meer van zijn doordrongen dat je 
direct vanaf het begin moet nadenken over 
de tunneltechnische installaties en niet pas 
als de civiele constructie gereed is. Positieve 
ontwikkelingen, maar het kan nog beter.”

“Tot nu toe worden tunnels en alle bijbe-
horende veiligheidsvoorzieningen vooral 
vanuit de techniek ontwikkeld. Wij zijn ervan 
overtuigd dat voor een veilige tunnel meer 
nodig is dan techniek alleen. Een tunnel die 
aan alle regels voldoet, is volgens ons dan 
ook niet automatisch een veilige tunnel. De 
praktijk laat dat ook zien. De eerste weken na 
de opening van de Tweede Coentunnel von-
den bijvoorbeeld diverse ongelukken plaats 
omdat het wegbeeld niet logisch bleek voor 
automobilisten. En bij de nieuwe A2-tunnel 
in Maastricht moest na opening de bewegwij-
zering worden aangepast.”

Menselijk gedrag
“Wat deze voorbeelden aantonen, is dat je 
naast techniek ook rekening moet houden 
met menselijk gedrag”, vult Lezwijn aan. 

Daarbij gaat het niet alleen om het gedrag van 
automobilisten, maar ook om dat van tun-
nelbedieners, hulpdiensten en onderhouds-
monteurs. Onze aanpak is daar nadrukkelijk 
op gericht. Om uit te leggen hoe wij te werk 
gaan, zal ik eerst onze rollen toelichten. Johan 
maakt als systeemarchitect het ontwerp voor 
alle installaties die nodig zijn voor een veilig 
werkende tunnel. Jos gaat na of dat ontwerp 
niet conflicteert met het gedrag en de wensen 
van de verschillende gebruikers. Ikzelf ten 
slotte zie erop toe dat de tunnel voldoet aan 
alle wet- en regelgeving en de eisen die het 
bevoegd gezag stelt voor het verstrekken van 
een openstellingsvergunning.”

“De essentie van onze aanpak is dat het een 
interactief en iteratief proces is. We gaan dus 
niet zitten wachten totdat de ander zijn werk 
heeft afgerond, maar werken veel meer gelijk-
tijdig en reageren op elkaars producten. Als 
Johan aan het ontwerpen is, kijkt Jos al naar 
de wensen en behoeften van de gebruikers 
en breng ik al zo goed mogelijk in kaart of het 
ontwerp voldoet aan alle voorwaarden voor 
een vergunning. Door deze werkwijze kan 
Johan onze opmerkingen snel verwerken in 
zijn ontwerp, kan ik Jos bijvoorbeeld uitleggen 
waar de wensen van gebruikers kunnen gaan 
botsen met vergunningsvoorwaarden en zor-
gen we ervoor dat de planning niet in gevaar 
komt. Immers, je wilt te allen tijde voorkomen 

Johan van der Gaag begon in 

1997 bij Arcadis, waar hij zich 

richtte op de technische instal-

laties in tunnels. Van 2012 tot 

2014 werkte hij als senior ont-

werpmanager bij Heijmans. Eind 

2014 keerde hij terug bij Arcadis. 

Stefan Lezwijn is teamleider 

en senior-adviseur tunnelvei-

ligheid en installaties. Hij werkt 

sinds 2002 bij Arcadis. Daarnaast 

was Lezwijn drie jaar coördinator 

Veiligheid bij het COB.

Jos Vrieling werkte twee jaar 

bij Veilig Verkeer Nederland en 

startte in 2006 bij Royal Hasko-

ningDHV als adviseur mobiliteit 

en gedrag. In 2015 stapte hij over 

naar Arcadis.

Van links naar rechts: Jos Vrieling, Johan van der Gaag en Stefan Lezwijn. Het team werkt onder meer samen aan de Spaarndammertunnel (foto) en de Gaasperdammertunnel. (Foto: Vincent Basler)

De  

dialoog

Aan alle regels voldoen 
is niet genoeg
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dat een ontwerp helemaal is uitgewerkt en 
vervolgens een groot deel van het werk over 
kan omdat een collega komt vertellen dat 
gebruikers er niet mee uit de voeten kun-
nen of dat het bevoegd gezag er niet mee 
akkoord gaat.”

Spookrijdersdetectie
Voor het onderdeel menselijk gedrag speelt 
Vrieling een cruciale rol. “Zodra er een eer-
ste ontwerp is, ga ik kijken wat dit betekent 
voor de verschillende gebruikers. Meestal 
kan ik zelf goed inschatten hoe weggebrui-
kers zullen reageren op de verkeersborden, 
signalering en belijning. Als de situatie heel 
complex is, werk ik ook wel met 3D-anima-
ties die ik dan voorleg aan een panel van 
weggebruikers. Om de onderhoudbaar-
heid te bepalen, ga ik meestal in gesprek 
met de monteurs die het onderhoud gaan 
doen. Ik informeer dan hoe zij werken en 
welke fouten er bij onderhoud gemaakt 
worden, bijvoorbeeld omdat ze onder hoge 
tijdsdruk moeten werken.”

“Zo moeten monteurs vaak veel bedrading 
aanleggen en dan komt het voor dat ze de 
draden van detectielussen verkeerd om 
aansluiten. Dat leidt dan tot een spookrij-
dersdetectie. Samen met hen bedenk ik 
oplossingen om dit soort fouten te voorko-
men, zoals duidelijke werkinstructies, het 

coderen van de draden en het verminderen 
van de werkdruk. Deze oplossingen geef ik 
als aanbevelingen mee aan het ontwerp-
team. En is een bepaalde lamp voor de 
verkeersveiligheid heel aantrekkelijk, maar 
eigenlijk niet te onderhouden, dan pleit ik 
voor een andere lamp.”

“Met de tunnelbedieners en de hulpdien-
sten voer ik eveneens dit soort gesprekken. 
Begrijpt een bediener bijvoorbeeld intuïtief 
wat hij moet doen als er een calamiteit 
plaatsvindt? Kan hij dan de calamiteit 
afhandelen en tegelijkertijd de rest van het 
verkeer blijven begeleiden? En is voor ie-
dereen in de verkeerscentrale duidelijk wat 
bijvoorbeeld de linker- en rechterbuis is? 
Ook is het belangrijk om naar de werkwijze 
en routines in de centrale te kijken. Neem 
de nieuwe Spaarndammertunnel die straks 
vanuit de centrale van de gemeente Am-
sterdam wordt bediend door medewerkers 
die ook de IJtunnel bedienen. Dan is het 
goed om bij het ontwerp van het bedien-
paneel te zorgen voor eenzelfde ‘look-and-
feel’ van het paneel, waarbij bijvoorbeeld 
de calamiteitenknop op dezelfde plek zit.” 

Meer informatie
Lees het complete artikel via de 

Verdieping: www.cob.nl/verdieping.

Egypte
“Het is heel belangrijk om elke keer 
goed naar de specifieke omstandig-
heden van een tunnelproject te kij-
ken”, zegt Van der Gaag. “We erva-
ren dat de laatste tijd ook heel sterk 
nu we als Arcadis betrokken zijn bij 
een tunnel in Egypte. Ze gaan daar 
bijvoorbeeld van heel andere maat-
gevende omstandigheden uit dan bij 
ons: een vrachtwagen volgeladen met 
het explosief TNT in plaats van een 
tankauto met diesel. Ook gedragen 
verkeersdeelnemers zich daar we-
zenlijk anders dan in Nederland. Zo 
zijn er tal van voorbeelden. Doordat 
niets vanzelfsprekend is, moeten we 
veel uitzoeken voordat we kunnen 
gaan ontwerpen. Handelt de lokale 
brandweer op dezelfde manier als 
de brandweer in bijvoorbeeld Am-
sterdam? Kun je ervan uitgaan dat de 
tunnelbedieners de beeldschermen 
met camerabeelden continu goed 
in de gaten houden? En volgen weg-
gebruikers de instructies van de tun-
nelbeheerder op bij een calamiteit?”

Drie mannen, één missie. Systeemarchitect Johan van der Gaag, veiligheidskundige 
Stefan Lezwijn en verkeerspsycholoog Jos Vrieling, alle drie van Arcadis, werken samen 
aan veilige tunnels. Dat doen ze met respect voor ieders expertise en vanuit het besef dat 
je het met elkaar moet doen.
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THEMA  •  MENSEL IJK G EDRAG

Nadat de werkzaamheden de eerste jaren vooral bin-
nen de bouwhekken plaatsvonden, raken afzettingen 
en omleidingen de Delftenaren nu rechtstreeks in hun 
dagelijkse activiteiten. Communicatieadviseur Irene van 
Oudenniel: “Hoe je het ook wendt of keert, als gevolg 
van de werkzaamheden blijft er minder ruimte over. De 
resterende ruimte moeten we wel met z’n allen delen. 
Het is soms lastig te zeggen of een situatie veilig is, maar 
je kunt wel je aandacht richten op de gebruikers van de 
openbare ruimte. Dan gaat het om het beïnvloeden van 
gedrag en dat is per definitie glad ijs. Met de ludieke cam-
pagne hopen we te bereiken dat weggebruikers inderdaad 
concluderen dat we het met z’n allen moeten doen.”

Omgeving Spoorzone Delft ‘teckelt’ gevaarlijk gedrag

Hoe kun je menselijk gedrag beïnvloeden in een drukke stedelijke omgeving waar de omstandig-

heden als gevolg van werkzaamheden dagelijks kunnen veranderen? Die vraag is dringend rondom 

Spoorzone Delft, waar tot 2018 intensief aan de weg wordt gewerkt en waar zich risicovolle situa-

ties kunnen voordoen. Met de campagne ‘Volg de veilige route – veiliger voor iedereen’ wordt pas-

santen om begrip en medewerking gevraagd.Irene van Oudenniel, 
Spoorzone Delft

De pijlen op de rug van de teckel geven aan wat de veilige route is. De 

campagneborden zijn aanvullend en vervangen niet de traditionele geel-zwarte 

aanwijzingsborden. (Foto: Spoorzone Delft)

Frans van Kogelenberg, 
ProRail

De gekozen insteek om te communiceren vanuit een ‘drie-
hoek van techniek, veiligheid en communicatie/gedrag’ is 
een heel goede. Als je alleen vanuit het standpunt van de 
technisch specialisten communiceert, is de kans groot dat 
de meeste burgers de uitingen niet begrijpen. Een specialist 
kan zich moeilijk voorstellen dat een buitenstaander niet 
snapt wat voor hem zo helder als glas is. Zoals de tekst ‘Hier 
geldt een dynamische limiet’ op borden langs de snelweg.

Aan het bord met de afbeelding van de teckel ligt een 
goed uitgangspunt ten grondslag. Namelijk de boodschap 
sympathiek proberen te maken. Want als je mensen laat 

omlopen, levert dat al gauw het psychologische fenomeen 
weerstand op. Je ontneemt ze immers een keuzemogelijk-
heid, namelijk om de route te nemen die ze altijd nemen. 
Of de kortste. Dat je die weerstand liever niet hebt als 
projectorganisatie, is heel begrijpelijk. Je zorgt al voor veel 
overlast, je wilt mensen dat niet nog eens extra inwrijven. 
Bovendien kan die weerstand ertoe leiden dat mensen je 
advies in de wind slaan en toch de onveilige, maar snellere 
route kiezen. 

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

Bert Pol is partner van Tabula Rasa in Den Haag en visiting scholar communicatiewetenschap aan 

de Universiteit Twente. Wat vindt hij van de Delftse campagne?

De campagne ‘Volg de veilige route’ is in oktober 2016 
gestart. In januari van dit jaar zijn de eerste borden 
met de vrolijke teckel geplaatst. Voor een deel zijn dat 
algemene borden die erop gericht zijn het veiligheids-
bewustzijn te vergroten; voor een deel staan de borden 
op plekken waar men als gevolg van de tijdelijk andere 
situatie potentieel verkeerde keuzes kan maken. Het 
idee voor de campagne is geïnspireerd op nudging, een 
motivatietechniek waarbij mensen worden gestimu-
leerd om de goede keuze te maken. Nudging wordt 
bijvoorbeeld ingezet bij woonerven, waar afbeeldingen 
van Nijntje ertoe leiden dat automobilisten een lagere 
snelheid aanhouden.

Frans van Kogelenberg, in opdracht van ProRail als inte-
graal veiligheidskundige bij het project betrokken: “We 
hebben in deze fase van de werkzaamheden meerdere 
plekken waar je als weggebruiker de verkeerde keuze 
kunt maken. Een potentiële valkuil is dat je alleen de 
technische mensen oplossingen laat bedenken. Maar 
vanuit de techniek hoor je vaak: ‘Wij hebben het perfect 
voor elkaar, maar toch doen de mensen wat anders.’ We 
wilden wegblijven van dat gehakketak. De oplossing ligt 
in de driehoek van techniek, veiligheid en communica-
tie/gedrag. Dat werkt. Nu is er over en weer meer begrip 
en voelen de technische mensen zich geholpen.”

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

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

Van risicofactor naar 
katalysator

Van oudsher zijn civiel, wegen en tunnel-
technische installaties (TTI) verschillende 
disciplines met een andere historie en een 
andere manier van werken. Hoewel dit alle-
maal binnen systems engineering past, lukt 
het ons nog maar niet om er een integraal 
ontwerp mee te realiseren. Door ervaringen 
vanuit diverse tunnelprojecten en orga-
nisaties, en de ambitie om de nieuwste 
technische innovaties toe te passen, heeft 
Strypes een unieke kijk op het ontwikkelen 
van besturingssystemen. 

Het TTI-systeem moet functies leveren 
afhankelijk van allerlei factoren zoals auto-
noom gedrag, operatorbediening, plaat-
selijke bedieningen en de fysieke toestand 
van een actuator. Je kunt dit gedrag in kaart 
brengen als de tunnel en installaties al klaar 
zijn, maar dit kan ook veel eerder. Door dit 
vroegtijdig te doen, worden relaties tussen 
systemen duidelijk wanneer er nog aanpas-
singen mogelijk zijn in de tekeningen, in 
plaats van in het uitgeharde beton.

In het hightech embedded domein zien we 
al jarenlang werkwijzen die vreemd genoeg 
nog niet geadopteerd zijn door de tun-
nelbouw. Dat komt mogelijk door de vele 
eisen die worden gesteld en gedurende het 
gehele ontwikkeltraject aantoonbaar en 

“Sinds de introductie van de Landelijke Tunnelstandaard 
enkele jaren geleden, is het ontwerpen van een tunnel er niet 
direct eenvoudiger op geworden. Het contract geeft richting 
en houvast met betrekking tot het operationeel besturen van 
een object en de faaldefinities, maar beheer en onderhoud 
zijn beperkt in de standaard verwerkt, evenals de relaties 
tussen de verschillende contractdocumenten zelf. Hoe kom 
je nu tot een aantoonbaar ontwerp?

(Foto: Vincent Basler)

traceerbaar verwerkt dienen te worden, 
en de mijlpalen van ontwerpfasen die 
worden afgedwongen. Agile en werken 
met processen binnen tijdskaders lijken 
tegenstrijdig, maar een agile-aanpak is 
zeker mogelijk!

Key factor om te komen tot een succes-
volle best practice is het vinden van de 
balans tussen techniek en proces en, vaak 
vergeten, óók de mens en de organisatie 
waarin zij werken. Laten we vooral niet 
vergeten dat we zelf als organisaties wellicht 
eens de aanpak die we al jaren hanteren, 
moeten loslaten om zo de besturingssyste-
men op een nieuwe, beheerste en innovatieve 
manier te ontwikkelen. Een aanpak die aan-
sluit op de langetermijnvisie op tunnels van 
het COB. Met behulp van het krachtige ken-
nisnetwerk van het COB en de eigenzinnige, 
frisse kijk van Strypes, zijn wij ervan overtuigd 
dat binnenkort de besturing van tunnels niet 
langer een risicofactor is, maar een katalysator 
voor verdere verbeteringen en optimalisaties 
in de totale ontwikkeling van tunnels.”

Mark van Lanen is commercieel directeur en 

mede-oprichter van Strypes. Hij heeft onder meer 

ervaring opgedaan als manager op het gebied van 

ICT en kennis.
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P R A K T I J K

‘Bij tunnels is de potentiële winst 
van nadenken en samenwerken 
fenomenaal’

INTEGRAAL

“Hebben we die tunnel nog wel nodig? Maken we er een fietstunnel van en leiden we de rest 

van het verkeer om de stad heen? Of halen we het dak eraf en maken we er een park van? 

Die manier van denken hebben we nodig om te overleven in deze complexe wereld.” Chris 

Poulissen, opgeleid tot architect en van daaruit verder ontwikkeld tot integratiespecialist, is 

ervan overtuigd dat we op een andere manier naar onze binnensteden moeten kijken.

“Onze infradossiers worden voor 98% gemanaged 
door ingenieurs. Waarom? Omdat het over een tun-
nel of een brug gaat. Het probleem is: die mensen 
doen wat er gevraagd wordt en moeten dat ook nog 
doen op basis van een vraag uit het verleden. Dan 
heb je iemand nodig die vraagt: ‘Is dat wel zo?’ En 
dan kom je dus uit op de vraag of zo’n tunnel of 
brug in zijn oude vorm nog wel nodig is.” 

Voor Chris Poulissen gaat die manier van denken 
verder dan projecten. “Ik zeg weleens dat ik mij een 
vliegende vis voel. Ik heb de drang om te overleven 
en weet dat we dingen anders moeten gaan doen. 
De vis moet vliegen, anders is hij er geweest. En 
dan zegt de helft van de mensen meteen: dat kan 
niet, want we kunnen niet samenwerken, of de wet 
verbiedt het. Maar we hebben een versnelling van 
de evolutie nodig. Ik ben in paniek. We willen toch 
gewoon voor iedereen een correct leven? En als dat 
je doelstelling is, is er werk aan de winkel. Ik geloof 
dat die ‘drive’ om te overleven zo sterk is, dat je 
vanzelf wel creatief wordt. Het is een zoektocht naar 
hoe je samen kunt overleven.”

Die creativiteit heeft bij Chris Poulissen een veel 
bredere betekenis dan het architectonisch ontwerp, 
dat in zijn beleving te vaak blijft hangen in alleen de 
esthetische kwaliteit. Als Chris Poulissen het over 
vorm heeft, bedoelt hij meer dan de verschijnings-
vorm. Het gaat hem om de gedaante, de essentie 
van een object. “Dingen hebben inherent een vorm. 
Die moet je alleen zien te vinden. Een krokodil is 
ook niet ontworpen. De vorm van dat dier is het 
gevolg van een overlevingstraject. Vertaal je dat 
naar een brug of een tunnel, dan heb je het over 

Onverwachte accenten
Chris Poulissen noemt de brug De Oversteek bij Nijmegen als 
voorbeeld van een project waarbij het ontwerp al zoekend tot 
stand kwam. “We hebben alle stukken van de gemeenteraad 
doorgenomen en kwamen tot de ontdekking dat al heel vroeg in 
het proces was vastgelegd dat er geen wandelpad over de brug zou 
komen. Dat vonden wij vreemd, omdat blijkt dat mensen graag 
over zo’n brug lopen en die als uitkijkpunt gebruiken. Wij hebben 
in het ontwerp voor een appel en een ei balkons mee kunnen 
nemen die ertoe hebben geleid dat de brug een verblijfsplek is ge-
worden. We hebben accenten gelegd op wat men echt niet vroeg. 
Alle stapjes bij elkaar opgeteld hebben geleid tot een resultaat 
waarvan ook ik dacht: ‘Chut! Blijkbaar wordt het dit’.”

(Foto: De Oversteek, Flickr/Roberto Maldeno)
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Chris Poulissen is 

managing director van 

NP Bridging in Antwer-

pen. Onder de naam Ar-

chitectenbureau C. Pou-

lissen begon hij in 1995 

zijn eigen bureau. De sa-

menwerking met ingeni-

eur Laurent Ney leidde in 

2005 tot Ney-Poulissen 

Architects & Engineers 

en in 2011 tot de huidige 

naam. Anno 2017 is NP 

Bridging actief in Neder-

land, België en India. 

techniek, veiligheid, doorstroming. Het gaat om de 
zoektocht naar de natuur der dingen, waarbij je alle 
benaderingen samenpakt. Dan overschrijd je het 
individu en zie je wat het moet worden.” 

“De kern is dat je, ook bij tunnelrenovatieprojec-
ten, alle belangen opzoekt en meeweegt. Dat is 
de grote uitdaging, omdat je partijen voorbij hun 
eigen belang moet laten kijken. Laat bijvoorbeeld 
een ontwerper participeren met risicokapitaal. 
Dan gaat de wereld er anders uitzien. Dan heeft 
de ontwerper ineens contact met de risico’s in de 
economie. Aan de andere kant worden in de aan-
bestedingstrajecten veel tijd, geld en creativiteit 
vernietigd. In de Benelux concurreert men elkaar 
dood. Daar zit een stuk decadentie in. De vraag is: 
willen we dat nog wel?”

“In een stedelijke omgeving moet je ook rekening 
houden met het sociaal-culturele aspect. In vrijwel 
elke stad vind je wel een ansichtkaart met een brug. 

Maar hoeveel zie je er met een tunnel erop? En dat 
terwijl elke Antwerpenaar fier is op de Konijnenpijp 
(Waaslandtunnel, red.). En als derde heb je uiteraard 
het fysieke aspect. Alles moet goed onderzocht en in 
evenwicht zijn. En als je die drie factoren meeneemt, 
moet je er eigenlijk alles aan doen om een tunnel 
te voorkomen. Een tunnel kost twee keer zoveel als 
een brug, zowel bij de bouw als in het onderhoud. 
En bedenk: mensen willen niet per se een tunnel; de 
omgeving dicteert dat. De eerste vraag bij renovatie 
moet dus altijd zijn: kunnen we die tunnel schrap-
pen? De omgeving is anders dan toen de tunnel werd 
gebouwd en we hebben nu de taak na te denken over 
de omgeving van de toekomst. Het feit dat een tun-
nel altijd de duurste oplossing is, beschouw ik daarbij 
als een geschenk uit de hemel. Het is dan namelijk 
altijd de moeite waard om samen te gaan zitten 
voor de beste oplossing. De winst van nadenken en 
samenwerken kan fenomenaal zijn.”

“De noodzaak om integraal te werken wordt in 
Nederland erkend. Nederland is het meest vooruit-
strevende land als het gaat om integraal werken. 
Nederlanders willen altijd alles samen doen. Dat 
stamt al uit de tijd dat men samen dijken moest 
bouwen om de voeten droog te houden. Dat heeft 
geleid tot een vaardigheid die ongelofelijk onder-
scheidend is. Dat zie je terug bij infraprojecten over 
de hele wereld, waar je achter elke boom een Neder-
lander tegenkomt.”

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

www.cob.nl/verdieping.

Grenzeloos renoveren
Chris Poulissen verzorgt een van de subses-
sies tijdens de studiedag Grenzeloos renove-
ren op 30 mei 2017. Hij zal dan aan de hand 
van een concreet voorbeeld een stappenplan 
schetsen waarin zijn drie aspecten van stake-
holdermanagement (economie, sociaal-cul-
tureel en fysiek) aan de orde komen. Vraag 1 
is: heeft de opdrachtgever de vraag juist ge-
formuleerd? En vraag 2: wie heeft welk belang 
bij de renovatie?

‘Je moet drie elementen loslaten op een tunnel: 

economisch, sociaal-cultureel en fysiek.’

http://www.cob.nl/verdieping
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“In 2013 raakte ik bij het project Stadsbaantunnel 
betrokken”, vertelt Sieb van der Weide, gemandateerd 
tunnelbeheerder en coördinator ondergrondse infra-
structuur van de gemeente Utrecht. “De tunnel was 
toen al in aanbouw. Het ontwerp voorzag erin dat de 
tunnel vanuit het lokale bediengebouw boven de zuide-
lijke tunnelmond door gemeentelijk personeel bediend 
zou worden. Ik plaatste vraagtekens bij deze keuze, 
omdat het mij logischer leek de bediening bij de ver-
keerscentrale van Rijkswaterstaat onder te brengen die 
al de aangrenzende A2 Leidsche Rijntunnel bediende. 
Bovendien hadden we als gemeente geen ervaring met 
tunnels onder Warvw-regime. De Stadsbaantunnel is 
onze eerste tunnel en naar verwachting komen er de 
komende jaren ook geen nieuwe tunnels bij.”

“Toen ik het onderwerp eind 2013 op de agenda zette, 
werd het idee positief ontvangen. Aanpassing van het 
ontwerp tijdens de bouw werd echter door de bouwer 
en het gemeentelijke Bureau Negen Tien als ongewenst 
bestempeld. Dat leidde tot het compromis om de 
tunnel conform het ontwerp te bouwen en vervolgens, 
na de opening, te kijken hoe hij op de verkeerscentrale 

Beheer Lokale tunnel bediend vanuit verkeerscentrale Rijkswaterstaat

Pal naast de A2 Leidsche Rijntunnel ligt de Utrechtse Stadsbaantunnel. Deze gemeentelijke 

tunnel voor lokaal verkeer werd het eerste jaar na opening lokaal bediend. Inmiddels is de tunnel 

aangesloten op de verkeerscentrale Midden-Nederland van Rijkswaterstaat. De omzetting was 

een uitdagend project.

Sieb van der Weide, 
gemeente Utrecht

‘We moesten twee complexe technische systemen 

koppelen die niet op elkaar waren afgestemd.’

Jasper Kimstra,
Kimpro

Reinier van der Klooster, 
Rijkswaterstaat

Links de ‘pergola’ van de zuidelijke ingang van de Stadsbaantunnel met het 

lokale bediengebouw, rechts het noordelijke bediengebouw van de A2-tunnel. 

(Foto: Kimpro/Rijkswaterstaat/gemeente Utrecht)

Midden-Nederland van Rijkswaterstaat kon worden 
aangesloten. Verder werd besloten om de tunnel 
al direct vanaf de opening door medewerkers van 
Rijkswaterstaat te laten bedienen vanuit het lokale be-
diengebouw. In mei 2015 sloten de gemeente Utrecht 
en Rijkswaterstaat daartoe een convenant waarin deze 
punten en de samenwerking rond de bediening en 
bewaking van de tunnel werden vastgelegd.”

Verkenning
“Natuurlijk was dit geen optimale start”, zegt Jasper 
Kimstra, die met zijn bedrijf Kimpro namens de 
gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat verantwoordelijk 
was voor het projectmanagement van het technische 
deel van de omzetting. “Het ontwerp van de tunnel was 
volledig gericht op lokale bediening en niet op aanslui-
ting op de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daar-
door moesten we twee complexe technische systemen 
koppelen die niet op elkaar waren afgestemd. Gelukkig 
was de gemeente bij het ontwerp wel grotendeels uit-
gegaan van de Landelijke Tunnelstandaard, waardoor 
toch tal van onderdelen aansloten op de ontwerpsyste-
matiek van Rijkswaterstaat.”

“Nadat het convenant was gesloten, is vrij snel een 
projectteam opgetuigd”, vult Reinier van der Klooster 
van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening 
aan. Door Rijkswaterstaat Midden-Nederland was 
Van der Klooster gevraagd als projectmanager mee 
te werken aan het project. “We zijn begonnen met 
een verkenning: welke onderdelen zijn al goed en 
welke technische en organisatorische maatregelen 
zijn nodig om de tunnel goed te kunnen bedienen? 
Vervolgens hebben we een functioneel ontwerp 
gemaakt. Wat hebben we nodig in de centrale als we 
ervan uitgaan dat zowel de Stadsbaantunnel als de 
Leidsche Rijntunnel vanaf elk van de acht werkplekken 
in de verkeerscentrale moet kunnen worden bediend? 
Hoeveel beeldschermen hebben we dan bijvoorbeeld 
nodig en hoeveel audiokanalen?”

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

http://www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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Duurzaamheid Energiegebruik Beneluxtunnel na renovatie fors omlaag

Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Beneluxtunnel aangegrepen om de tunnel te verduur-

zamen. Met relatief eenvoudige maatregelen, zoals nieuwe ledverlichting en een energiezuinige 

noodstroomvoorziening, is het energiegebruik met ongeveer een kwart verlaagd. Volgens tech-

nisch manager Johan Naber van Rijkswaterstaat is dit pas het begin en kan er in tunnels nog veel 

meer energie worden bespaard. 

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

Johan Naber, 
Rijkswaterstaat

Daisy Hofmans, 
Rijkswaterstaat

Vanaf de eerste plannen was er de ambitie om de 
renovatie van de Beneluxtunnel te benutten voor een 
verduurzamingsslag, stelt Naber: “Tunnels zijn ener-
gieslurpers, en de Beneluxtunnel stond in de top-3 van 
de Rijkswaterstaattunnels met een hoog verbruik. In de 
contracteisen hebben we daarom opgenomen dat alle 
verouderde installaties moesten worden vervangen door 
de meest energiezuinige. De aannemer heeft zich hier 
ook echt op gericht, waardoor we veel hebben bereikt.”

Omgevingsmanager Daisy Hofmans vult aan: “De werk-
zaamheden waarvoor we rijstroken moesten afsluiten, 
hebben we ’s nachts uitgevoerd om zo min mogelijk 
verkeershinder te veroorzaken. Natuurlijk hebben 
automobilisten last gehad van die afsluitingen, maar 
door het parallelle bouwen hebben we de tunnel niet 
langdurig dicht hoeven te doen. Immers, we konden met 
de oude installaties alles blijven bedienen, terwijl we de 
nieuwe aanbrachten en testten.”

Naber: “Een grote besparing hebben we bereikt met 
de nieuwe noodstroomvoorziening. In de oude situatie 
verbruikten de deelsystemen elk jaarlijks 40.000 kWh 
aan elektriciteit en nu nog maar 1.200 kWh per jaar. De 
grootste klapper hebben we echter gemaakt met het 
vervangen van alle gasontladingslampen door ledlam-
pen. Dat zorgt voor een jaarlijkse besparing van circa 
600.000 kWh. En ik ben ervan overtuigd dat we met de 
nieuwe ledverlichting nog veel meer kunnen besparen.”  

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping.Nieuwe ingangsverlichting op 100% tijdens werkzaamheden. (Foto: Johan Naber)

Langetermijnvisie Groots en meeslepend

Met een Kamerbrief werd eind vorig jaar de Bouwagenda aangekondigd. Een meerjarig programma 

om de bouwsector structureel te verbeteren. De inhoud werd in hoofdlijnen meegegeven aan een 

taskforce onder leiding van Bernard Wientjes. De uitwerking werd gepresenteerd op 28 maart 

2017. Programmadirecteur Ben Spiering: “De Bouwagenda is een plan van aanpak van de sector 

gericht op grootschalige opgaven. Het is nu zaak dat dit plan impact krijgt op het regeerakkoord.” 

N E T W E R K  & C O B

Ben Spiering,
De Bouwagenda

Het Kabinet vroeg in de Kamerbrief om ‘concrete 
operationele doelen’ op drie deelmarkten: infrastruc-
tuur, maatschappelijk vastgoed/utiliteitsbouw en 
woningbouw. Zodoende bevat de Bouwagenda elf 
roadmaps verdeeld over die drie pijlers. Spiering: “De 
roadmaps zijn gericht op de opgaven die je grootschalig 
kunt aanpakken, bijvoorbeeld door de industrialisering 
van bouwprocessen. Het gebruik van de ondergrond 
zit nog niet in een roadmap, simpelweg omdat je de 
opschalingsgedachte er niet op kunt loslaten. Het aantal 
tunnels in Nederland is niet te vergelijken met het aantal 
bruggen of het aantal huizen. Ook al verbruiken die 
tunnels bij elkaar meer energie dan alle bruggen samen, 

waardoor de impact van een verandering groter zou zijn, 
is het de vraag of het verstandig is om een soort indus-
trieel productieproces te bedenken voor het maken van 
een energieneutrale tunnel.” 

Spiering: “Vanuit het regeerakkoord wordt de Bouwa-
genda een officiële opdracht aan de bouwsector. Grote 
nationale opgaven kunnen niet zonder politiek leider-
schap. Dus dat geldt ook voor de verduurzaming van 
Nederland en de vernieuwing van de bouwsector.” 

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

Groeiboek
Alle toegepaste 
energiebespa-
rende maatre-
gelen zijn terug 
te vinden in het 
groeiboek van 

het COB.

www.cob.nl/ 
groeiboek/
energiereductie

www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
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Uit de 

school  

geklaptDe ruimtelijke effecten van 
Het Souterrain 

Politieke besluiten omtrent de aanleg van ondergrondse infrastructuur voor transport in stedelijke 

gebieden worden mogelijk genomen op basis van onvolledige beleidsinformatie. De perceptie is 

dat ruimtelijke effecten niet (naar behoren) worden meegenomen in ex ante kosten-batenanalyses. 

Sebastiaan Buisman heeft de kloof tussen waargenomen ruimtelijke effecten van Het Souterrain 

en ruimtelijke effecten in reeds bestaande kosten-batenanalyses onderzocht, en bekeken waarom 

bepaalde ruimtelijke effecten niet meegenomen worden in kosten-batenanalyses.

AFSTUDEERDER

Sebastiaan Buisman

PROJECT

Waarde van 

ondergronds bouwen

WAAR

TU Delft, faculteit 

Techniek, bestuur 

en management, 

masteropleiding 

Systems engineering, 

Policy analysis and 

management 

Ondergrondse transportinfrastructuurprojecten 
zijn een mogelijke oplossing voor de toegenomen 
vraag naar transport, de beperkte ruimte en de 
congestie in stedelijke gebieden. Bovendien sluiten 
ze aan bij de noodzaak voor een verbetering van 
de kwaliteit van de openbare ruimte in stedelijke 
gebieden. Tegenwoordig moeten gemeenten een 
kosten-batenanalyse uitvoeren als zij om subsidie 
bij de nationale overheid vragen. Deze analyse geeft 
een goed beeld van de kosten en baten van een 
project op de samenleving. Een potentieel gevaar 
van een kosten-batenanalyse voor ondergrondse 
transportinfrastructuurprojecten is dat ruimtelijke 
effecten niet (naar behoren) worden meegenomen 
en dat daardoor de resultaten onvolledig zijn. Een 
mogelijkheid bestaat dat beslissingen over de 
aanleg van dergelijke projecten op basis van onvol-
ledige beleidsinformatie worden genomen. 

Sebastiaans onderzoek is gebaseerd op een 
diepgaande casusstudie van Het Souterrain in Den 
Haag. Achttien mensen zijn geïnterviewd die een 
rol hadden tijdens het besluitvormingsproces van 
dit project. De waargenomen ruimtelijke effecten 
van Het Souterrain zijn:
• Er is een tramvrije omgeving op de Grote Markt-

straat gerealiseerd, wat goed is voor fietsers en 
voetgangers.

• Het centrum van Den Haag heeft een impuls 
gekregen en werd nieuw, levendig en bruisend.  

• Een verbeterde, aantrekkelijke en veiligere 
leefomgeving.

• Een verbeterde kwaliteit van de openbare 
ruimte in het centrum van Den Haag.

• Private investeringen zijn mogelijk gemaakt, die 
de aangrenzende vastgoed van winkels, kanto-
ren en woonhuizen hebben verbeterd.

• Het Souterrain heeft een impuls gegeven aan 
winkelketens aan de Grote Marktstraat om haar 
vastgoed te verbeteren en te (her)ontwikkelen.

• Een impuls voor het winkel- en woonklimaat/
een verhoogde aantrekkelijkheid van woningen, 
kantoren en culturele voorzieningen.

• Het uitgaansleven van het centrum van Den 
Haag heeft een impuls gehad.

Tijdens het besluitvormingsproces van Het 
Souterrain zijn er door de gemeente Den Haag 
ruimtelijke argumenten gebruikt. Zo is Het Sou-
terrain op de politieke agenda gekomen tijdens 
de behandeling van de nota De Kern Gezond. 
Deze nota was een bestemmingsplan en had als 
doel de verbetering van de openbare ruimte en de 
stedelijke situatie van Den Haag.  De ruimtelijke 
argumenten zijn niet berekend via beleidsanaly-
semethoden, maar hadden een meer kwalitatieve 

“Geen ‘waterbedeffect’: dat is 
een belangrijke constatering”

Dr. mr. Niek Mouter MSc.
Afstudeerbegeleider

TU Delft, faculteit TBM

“Een belangrijk leerpunt van Sebastiaans onderzoek is dat de aanleg van ondergrondse infrastructuur in stedelijke gebieden wel degelijk private investe-

ringen kan uitlokken die – theoretisch gezien – zouden moeten worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses. Uit de interviews met 

vastgoedontwikkelaars die hebben geïnvesteerd in de buurt van het Souterrain volgde dat zij niet noodzakelijkerwijs ergens anders in Nederland zouden 

hebben geïnvesteerd als zij niet in de buurt van het Souterrain hadden geïnvesteerd. De vastgoedontwikkelaars bleken een internationaal portfolio te heb-

ben. Een investering in Den Haag zou net zo goed ten koste kunnen gaan van een investering in Japan als een andere investering in Nederland. Dit is een 

zeer belangrijke constatering, omdat er sprake zou zijn van een zogeheten ‘waterbedeffect’ als de investering in de buurt van het Souterrain ten koste zou 

gaan van een investering ergens anders in Nederland: waterbedeffecten mogen niet worden meegenomen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse.”
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rol in de argumentatie. Zonder de ruimtelijke argumenten zou 
Het Souterrain niet gerealiseerd zijn. 

De specifieke waargenomen ruimtelijke effecten van Het Sou-
terrain zijn moeilijk te ontrafelen in een kosten-batenanalyse. 
Het gaat veelal om geaggregeerde effecten, wat betekent dat 
ze (gedeeltelijk) vallen onder de ruimtelijke effecten die reeds 
worden meegenomen in bestaande kosten-batenanalyses. 
Twee waargenomen ruimtelijke effecten komen nog niet he-
lemaal overeen met de ruimtelijke effecten opgenomen in de 
bestaande kosten-batenanalyses:
• Private investeringen zijn mogelijk gemaakt, die de aan-

grenzende vastgoed van winkels, kantoren en woonhuizen 
hebben verbeterd.

• Het Souterrain heeft een impuls gegeven voor winkelketens 
aan de Grote Marktstraat om hun vastgoed te verbeteren en 
(her)ontwikkelen.

Twee mogelijke oorzaken van het niet-meenemen in kosten-
batenanalyses zijn:
• De onvoorspelbaarheid van private investeringen in bepaald 

onroerend goed.
• De complicatie om private investeringen in bepaald onroe-

rend goed toe te kennen aan een individueel project.

Het is mogelijk om de twee ruimtelijke effecten mee te nemen 
in scenarioverband in kosten-batenanalyses. Hier zal nader 
onderzoek in gedaan moeten worden.

Het is belangrijk om te weten in welke mate de resultaten van 
Sebastiaans onderzoek generaliseerbaar zijn naar andere ca-
sussen en welke lessen we kunnen leren van dit onderzoek. Het 
is moeilijk te bepalen of de twee ruimtelijke effecten ook gaan 
plaatsvinden bij andere stedelijke ondergrondse infrastruc-
tuurprojecten voor transport. Het is aannemelijk om te zeggen 
dat de kans groter is dat private investering in aangrenzend 
vastgoed zal plaatsvinden als gevolg van een project als er aan 
bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn:
• Het onroerend goed moet in de buurt zijn van het project. Is 

dit niet het geval, dan is het al helemaal niet mogelijk voor de 
onroerendgoedontwikkelaars om te investeren in onroerend 
goed.

• Het project ligt in een dichtbevolkt bebouwd gebied met een 
bepaalde potentie om onroerend goed in te bouwen.

• De economie van een stad/land moet goed zijn. Ten eerste 
omdat de onroerendgoedontwikkelaars genoeg financiële 
middelen moeten hebben om een investering te maken. Ten 
tweede omdat onroerendgoedontwikkelaars genoeg omzet 
moeten draaien om de investeringen terug te verdienen. 

• Het project moet leiden tot een ruimtelijke verbetering van 
het gebied. 

• Er zal een goede samenwerkingsrelatie moeten zijn tussen 
de onroerendgoedontwikkelaars en de gemeente.

• De gemeente moet een duidelijke visie hebben die geba-
seerd is op de consistentie van beleid en die overeenkomt 
met de visie van de onroerendgoedontwikkelaars. Dit zal lei-
den tot een veilig investeringsklimaat voor de ontwikkelaars.

 

Meer informatie 
 Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping.

Een strip van Marnix Rueb uit december 1992. (Bron: magazine Souterrain)

“Een belangrijk leerpunt van Sebastiaans onderzoek is dat de aanleg van ondergrondse infrastructuur in stedelijke gebieden wel degelijk private investe-

ringen kan uitlokken die – theoretisch gezien – zouden moeten worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses. Uit de interviews met 

vastgoedontwikkelaars die hebben geïnvesteerd in de buurt van het Souterrain volgde dat zij niet noodzakelijkerwijs ergens anders in Nederland zouden 

hebben geïnvesteerd als zij niet in de buurt van het Souterrain hadden geïnvesteerd. De vastgoedontwikkelaars bleken een internationaal portfolio te heb-

ben. Een investering in Den Haag zou net zo goed ten koste kunnen gaan van een investering in Japan als een andere investering in Nederland. Dit is een 
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Bij het COB
Sebastiaans onderzoek 

is onderdeel van het 

COB-project Waarde van 

ondergronds bouwen. 

Aan de hand van gereali-

seerde praktijkprojecten  

wil het COB enerzijds de 

zachte aspecten rondom 

de besluitvorming bij in-

vesteringsbeslissingen in 

beeld brengen en ander-

zijds de harde kosten en 

baten uitrekenen.

 Lees meer via  
www.cob.nl/verdieping

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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Als je het COB zegt, zeg je Ellen. 

Al vanaf de start is ze werkzaam 

bij het COB. 25 jaar enthousiast, 

betrokken, informeel en stralend. 

Daarom deze keer Ellen in de 

hoofdrol!

> Van begin tot eind
De jaarlijkse Projectenmarathon 
van KIVI/COB die Ellen organiseert 
is altijd binnen een paar dagen 
vol. Drie bouwplaatsen worden 
bezocht en Ellen regelt alles; 
presentaties en rondleidingen ter 
plekke, broodjes in de bus en foto’s 
voor de website.  En zeg nou zelf: 
wie staat die helm beter?

COBabe

< Waardering
Ab Schreuders en Ellen. Wat 

hadden ze een bijzondere 
band. De selfmade man die 

Ab Schreuders was, had veel 

waardering voor het initiatief 

dat Ellen nam en neemt. 
Door haar gedrevenheid is de 

deelname aan de Schreuderprijs 

en de Schreudersstudieprijs 

ieder jaar gegroeid.

Zo  

kan het 

ook!

(Foto: Vincent Basler)

> Actie
De participanten meekrijgen in 

gekke dingen en ze daar dan ook nog 

van laten genieten... Dat is een echt 

talent van Ellen. Geen blind ontzag, 

maar respect voor kennis en kunde. 

Met humor kan Ellen met iedereen 

omgaan. Oók een talent. 

Regie >
De vrouw op de achtergrond, 

maar wel met regie op het 
geheel. Ellen weet alles, ziet 
alles en doet alles. Nooit te 

beroerd om eerder te komen, 
langer te blijven, een stapje 

harder te lopen. En als het 
dan loopt en ze ziet dat 

het goed gaat, is ze blij en 
tevreden en geniet ze samen 
met haar collega’s. Wat zijn 

we toch een topteam en wat 
hoort ze daarbij.

(Foto: Frank Penders)

(Foto: Harry Bijl)

(Foto: John Voermans)

(Foto: Vincent Basler)

Voor informatie uit de eerste hand: 
ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410.
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Kort Lezen Doen

Maastunnel gedeeltelijk dicht
 
De grootschalige renovatie en restauratie van 
de Maastunnel gaat deze zomer een nieuwe 
fase in. Vanaf 3 juli gaat de tunnel richting 
Rotterdam-Zuid voor twee jaar dicht.   

De werkzaamheden zijn nodig om aantasting 
van beton te herstellen en de Maastunnel in 
2019 te laten voldoen aan de nieuwste tun-
nelveiligheidseisen. Tijdens de voorbereiding 
en de renovatiewerkzaamheden wordt steeds 
één tunnelbuis afgesloten. De tunnelbuis die 
openblijft, is alleen te gebruiken voor verkeer van 
zuid naar noord. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Leiden is parkeergarage rijker
 
Automobilisten kunnen sinds 20 april 2017 
zo’n 22 meter naar beneden cirkelen om 
onder de Lammermarkt in Leiden te parkeren.  
De nieuwe parkeergarage biedt ruimte aan 
525 auto’s.

Parkeergarage Lammermarkt telt zeven verdie-
pingen. Automobilisten rijden naar beneden 
en naar boven als in een kurkentrekker. Op de 
heenweg nemen ze de buitenbocht, waarbij ze 
automatisch de eerste vrije plek tegenkomen, en 
op de terugweg de binnenbocht. In- en uitgaand 
verkeer hoeven elkaar zodoende niet te kruisen. 
Langs de voetpaden tonen panelen de ontwikke-
ling van de stad van 1400 tot 2000. 

De parkeergarage is gerealiseerd door bouwcom-
binatie Dura Vermeer-Besix. Deze combinatie 
start eind mei met de bouw van de volgende 
parkeergarage in de stad. Onder de Garenmarkt 
komt een ovaalvormige constructie met 425 
parkeerplaatsen verdeeld over vijf lagen.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Startschacht Rotterdamsebaan droog
 
Dinsdag 2 mei 2017 werd het diepste punt 
van de Rotterdamsebaan bereikt. Vanuit deze 
bouwput zal eind dit jaar de tunnelboorma-
chine van start gaan. 

Wethouder Revis stond op het net gestorte 
beton op zestien meter diepte:“Er is vijf miljoen 
liter water uit de bouwput gepompt, nadat dui-
kers de vloer hadden aangelegd. De komende 
maanden wordt de boormachine op de bodem 
van de put opgebouwd. Eind van dit jaar kan 
het boren beginnen.”

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Update groeiboek Renoveren kun je leren

Het groeiboek Renoveren kun je leren was tot 
nu toe vooral gebaseerd op de evaluatie van de 
Velsertunnel. In mei is het hoofdstuk Selecteren 
op kwaliteit, integraliteit en samenwerking toege-
voegd op basis van het rapport KIS Maastunnel.

De gemeente Rotterdam koos voor het renoveren en 
restaureren van de Maastunnel voor het selecteren 
van een bouwpartner op basis van  kwaliteit, inte-
graliteit en samenwerking (KIS). Het KIS-concept 
werd geconcretiseerd in samenwerking met een 
COB-expertteam. De uitkomsten van dit project 
zijn nu toegevoegd aan het groeiboek Renoveren 
kun je leren. Het nieuwe hoofdstuk laat zien hoe 
de KIS-aspecten meegenomen kunnen worden als 
selectie- of gunningscriteria in het aanbestedings-
proces en de uitvoering van een project.

 Ga naar www.cob.nl/groeiboek/renoveren.

Aanpak kabels en leidingen

Twee interessante rapporten op het gebied van 
kabels en leidingen. Het COB-netwerk heeft in 
kaart gebracht welke kansen het delen van data 
biedt. De gemeente Leiden presenteert een 
vernieuwend samenwerkingsconcept.

Het rapport Data delen in de kabel-en-leiding-
branche laat zien wat data delen inhoudt voor het 
aanleggen, beheren en onderhouden van kabel- en 
leidinginfrastructuur. Er wordt achtergrondin-
formatie gegevens over het delen van data in het 
algemeen en in de kabel-en-leidingbranche in 
het bijzonder. Daarnaast gaat het rapport in op de 
voordelen van en belemmeringen voor data delen 
die in interviews ter sprake zijn gekomen.

De publicatie Anders verlegd beschrijft het proces 
van het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP). 
Bij OBSP heeft de gemeente Leiden een vernieu-
wend samenwerkingsconcept voor de verleggingen 
van kabels en leidingen ontwikkeld en toegepast. 
De praktijk heeft uitgewezen dat de alternatieve 
samenwerkingsvorm heeft bijgedragen aan een 
vlottere uitvoering en een effectievere beheersing 
van coördinatierisico’s dan bij verleggingen op 
traditionele wijze.

 Download de publicaties gratis vanaf de 
kennisbank: www.cob.nl/kennisbank.

Schakeldag

Tijdens de Schakeldag 2017 gaan medewer-
kers van overheden, kennisinstellingen en het 
bedrijfsleven in gesprek over alle actualiteiten 
rondom wet- en regelgeving in de fysieke 
leefomgeving.

Tijdens de Schakeldag 2017 is de Omgevingswet 
een belangrijk onderwerp. De wet vraagt om 
een andere manier van werken. Meer integraal, 
meer afstemming en meer zelf met oplossingen 
komen. Samenwerken is daarom het centrale 
thema. De Schakeldag wordt georganiseerd door 
kenniscentrum InfoMil in nauwe samenwerking 
met het programma Aan de slag met de Omge-
vingswet.

29 juni 2017 • 1931 congrescentrum 
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch •  
www.schakeldagen.nl

SIKB-jaarcongres 

Kennis van bodem, water en archeologie 
speelt een belangrijke rol bij het opstellen en 
uitvoeren van integraal omgevingsbeleid. Op 
het SIKB-congres krijgt u een kijkje achter 
de schermen van projecten waarin nieuwe 
allianties zijn of worden gevormd.

Een krachtige alliantie tussen professionals sti-
muleert en verbindt de visie- en planvorming op 
terreinen als ruimtelijke inrichting, water, milieu, 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, infrastruc-
tuur en archeologie. Op het SIKB-jaarcongres 
doet u nieuwe ideeën op en wordt u geïnspireerd 
om ook in uw eigen praktijk bij te dragen aan het 
smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden.

21 september 2017 • De Reehorst, Ede •  
www.sikb.nl/agenda/sikb-jaarcongres-2017

Dag van de openbare ruimte

Eind september staat de Jaarbeurs in het teken 
van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer 
van openbare ruimte. Er is expliciete aandacht 
voor de ondergrondse openbare ruimte.

Slim beheer van openbare ruimte vraagt om een 
integrale benadering waarbij bovengrondse en 
ondergrondse disciplines samenwerken. Daarom 
geeft de Dag van de Openbare Ruimte ook de 
ondergrond een plek op de beursvloer en in de 
lezingen. Er is onder meer een presentatie van 
Wil Kovacs, hoofd van het Leidingenbureau van 
de gemeente Rotterdam.

27-28 september 2017 • Jaarbeurs, Utrecht •  
www.openbareruimte.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 
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ondergronds bouwen. Het COB bestaat sinds 1995.

Postadres
Postbus 582
2600 AN Delft
085 - 4862 410
info@cob.nl
www.cob.nl

Tekst en redactie
Marije Nieuwenhuizen (eindredactie 
en opmaak), Harry Bijl, Peter Juijn, 
Merten Hinsenveld, Karin de Haas, 
Bert Pol, Mark van Lanen, Sebastiaan 
Buisman.

Cover
In the circle,  
Flickr/
Mette1977 

Concept
Sirene Ontwerpers, Rotterdam 

Druk
Grafisch Goed, Zoetermeer
2.700 exemplaren

http://www.cob.nl/kennisbank
http://www.cob.nl/kennisbank
mailto:info@cob.nl
www.cob.nl


EERVOLLE VERMELDING 2015

Museum Ons' Lieve Heer op Solder

WINNAAR 2015

Willem van Oranjetunnel - Station Delft

Stichting A.M. Schreuders reikt om 

het jaar de Schreudersprijs uit aan een 

bedrijf of instelling die een bijzondere 

prestatie heeft geleverd op het gebied 

van ondergronds bouwen. Met de prijs 

wil de stichting vernieuwend ondergronds 

ruimtegebruik stimuleren, om zo een bijdrage 

te leveren aan het oplossen van ruimtelijke 

problemen in ons dichtbebouwde land.

Win 25.000 euro en 
de eeuwige roem

Inschrijven kan tot 1 september 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 085-4862410

 www.cob.nl/schreuders

Foto: Marco de Swart

Deze projecten zijn 

al aangemeld:

Ondergrondse parkeergarage 
Lammermarkt Leiden

door Dura Vermeer en Besix

Parkeergarage Tournooiveld 
Den Haag

door SENS real estate en Dura Vermeer

Tunnel A2 Maastricht

door Avenue2


