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Met o.a.:

• De baten van Kustwerk 
Katwijk

• Fietsparkeergarage 
Mahlerplein zet de standaard

• Ondergronds afvaltransport 
onder de loep

• Energieneutraal bouwen in de 
ondergrond

• Amsterdam bekijkt het 
integraal

EN OOK: EVALUATIE GAASPERDAMMERTUNNEL • ARCHEOLOGIE • OMGEVINGSCOMMUNICATIE • BRUSSELSE TUNNELS • RENOVATIE WESTERSCHELDETUNNEL

Ondergronds 
verblijven



Ondergronds genoegen 

Als wij als mens allemaal uniek zouden zijn, dan 
zou de studie psychologie niet bestaan. Dat we 
fundamentele behoeftes delen, maakt het moge-
lijk om mooie en leefbare ruimtes te ontwerpen. 
De praktijk maakt duidelijk dat de ontwerpregels 
zich prima laten combineren met het verblijven 
ondergronds. 

VOORWOORD INHOUD

THEMA: ONDERGRONDS VERBLIJVEN

In een tunnel is stilstaan niet de bedoeling. In onder-

grondse parkeergarages en andere opslagruimtes is dat 

wel anders. Wat betekent dat voor het ontwerp, de bouw 

en het gebruik? En zijn de opbrengsten van het onder-

gronds gaan naderhand zoals men vooraf had gedacht?    
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Juist omdat ondergronds ontwerpen uitdagend is, pakken ambitieuze ont-
werpers de handschoen op en creëren ze in de combinatie van bovengrond 
en ondergrond onverwachte mogelijkheden. Daarbij houden ze rekening 
met fundamentele behoeftes die we allemaal delen. Zoals de behoefte om 
te overleven: tenzij u twee meter lang bent en aan kickboksen doet, voelt 
u zich ’s avonds in een tochtige en flikkerend verlichte kelder niet echt op 
uw gemak. De meeste mensen willen ook wat rust en ‘aarding’, en voelen 
zich het prettigst in een overzichtelijke ruimte, liefst met wat levend groen 
of uitzicht daarop. Tot slot hebben we een ingebakken behoefte aan een 
sociale omgeving met kans op ontmoetingen. Hoeveel mensen zoeken 
geen cafeetje op om te werken, terwijl de taak dat niet vereist?

Mijn punt is dat ondergronds verblijven aantrekkelijk is, als het door de 
ontwerpers aantrekkelijk is gemaakt. Slechte ontwerpen ontstaan als 
de ondergrond als restcategorie wordt beschouwd. Daar waar rekening 
is gehouden met onze fundamentele behoeftes, komen de prachtigste 
ondergrondse verblijven tot stand. Verblijven die soms ook bovengronds 
hadden gekund, maar die ondergronds een extra dimensie toevoegen 
aan de gehele ruimte.

In deze Onderbouwing met als thema ‘ondergronds verblijven’ willen 
we wat van de variatie aan ondergrondse oplossingen met u delen, zoals 
een ondergrondse woning in Zelhem en ondergronds afvaltransport in 
Almere. En we vragen ons af wat de bijdrage is aan de leefbaarheid als 
we parkeergarages ondergronds bouwen of deze bijvoorbeeld in een 
kunstwerk verpakken.

De tijd is rijp om in 3D te ontwerpen in plaats van in 2,5D. De voorbeelden 
in deze Onderbouwing verdienen navolging. Ik roep dan ook alle steden-
bouwers en architecten op: heeft u een uniek idee, of wilt u een prachtig 
ontwerp onder de aandacht brengen, mailt of belt u mij. We maken u 
graag beroemd. 

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

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

Kustwerk Katwijk uitgegroeid tot icoon van de Noordzeekust
Een mooie, integrale oplossing voor zowel kustversterking als 
bereikbaarheid: de parkeergarage in Katwijk is een succes.

Fietsparkeergarage Mahlerplein zet de standaard
In ondergrondse ruimten krijg je vaak een unheimisch gevoel. De 
fietsenstalling in Amsterdam Zuid bewijst dat het anders kan.

‘Buizenpost’ voor Almeers afval
Vuilniswagens zie je zelden in het centrum van Almere. Het 

meeste afval verdwijnt in  een ondergronds buizenstelsel.

‘Om energieneutraal te wonen, heb je de ondergrond nodig’ 
Henk Wolbrink, aannemer in Baak, bouwde zijn energieneutrale 
woning naar eigen ontwerp ondergronds.

Bouwen op de plek met de minste haken en ogen
Om de openbare ruimte in de stad te verbeteren, wil de gemeente 
Amsterdam verspreid over de stad parkeergarages realiseren.

PRAKTIJK

Op weg naar een zinvolle aanpak
Dr. Bert Pol, partner en oprichter van Tabula Rasa: “Wetmatig-
heid is er niet. Er is wel regelmatigheid. Communicatie-activi-
teiten kun je op basis daarvan wel degelijk op voorhand op 
effectiviteit beoordelen.”

Slechts honderd uur nachtelijke afsluiting
Zestien nachtsluitingen zijn nodig om de renovatie van de 
Westerscheldetunnel helemaal af te ronden. 

Brusselse tunnels komende jaren grondig op de schop
Onderhoud aan de Brusselse wegtunnels stond decennia op een 
laag pitje. Na pijnlijke incidenten is dat veranderd. 

NETWERK&COB

Naar de stip op de horizon
Na een intensief traject met experts binnen en buiten het 
COB-netwerk, werd in december 2016 de langetermijnvisie op
tunnels in Nederland gepresenteerd. Die visie is nu vertaald naar 
een praktisch tunnelprogramma voor de komende vijf jaar.

EN VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS Leren van de Gaasperdammertunnel  

DE VISIE VAN... Roel Scholten, NedMobiel

DE DIALOOG Bouwen op een archeologische ‘hotspot’

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Horizontale bodemafsluiting

ZO KAN HET OOK In de buitenlucht

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

(Foto: Vincent Basler)
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COB-UPDATE

• A2 Maastricht
Avenue2 en Projectbureau A2 Maastricht

• A4 Delft-Schiedam
Van Hattum en Blankevoort

• Hendrik Bulthuis Akwadukt
Bouwcombinatie Nije Daam (Mobilis, 
Van Gelder en Friso Civiel)

• Herinrichting Gustav Mahlerplein
BAM Infra Nederland

• Kustwerk Katwijk
Royal HaskoningDHV, Hoogheemraad-
schap van Rijnland, gemeente Katwijk, 
OKRA, Arcadis, Ballast Nedam en Zwarts 
& Jansma Architecten

• Noordwal-Veenkade
Gemeente Den Haag

• Onderdoorgang langzaam verkeer 
Zevenaar
ABT, Van Spijker Infrabouw en ProRail

• Onderdoorgangen Zutphen
Railinfra Solutions (Royal HaskoningDHV 
en Witteveen+Bos), Herman Kuijer, 
Maurer United Architects, gemeente 
Zutphen en ProRail

• Parkeergarage Lammermarkt Leiden
Combinatie parkeergarages Leiden Dura 
Vermeer-BESIX

• Renovatie Velsertunnel
Rijkswaterstaat en combinatie Hyacint

COB-congres 3 nov. 2017: Naar de stip op de horizon

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

www.twitter.com/
cobtweet

Nieuwe coördinatoren bij het COB

Er werd goed gehoor gegeven aan de oproep voor nieuwe COB-coördinatoren. 
Na uitgebreide gesprekken met de kandidaten zijn er vijf mensen aangesteld. 
We stellen ze graag aan u voor. 

Volg het COB op de voet

Van links naar rechts: Mirjam Cauvern, Arjan Verweij, Ronald Gram, Gijsbert Schuur en Stanley Hunte. (Foto’s: COB)

Tien projecten dingen mee naar de 
Schreudersprijs 2017, dé prijs voor 
vernieuwend ondergronds bouwen. De 
winnaar wordt bekendgemaakt tijdens 
het COB-congres op 3 november aan-
staande. De kanshebbers op alfabetische 
volgorde:

Meer informatie op www.cob.nl/schreuders.

Liefst drie nieuwe namen voor het aandachts-

gebied Tunnels en veiligheid. Mirjam Cauvern 

en Arjan Verweij nemen samen het platform 

Veiligheid en de projecten onder hun hoede. 

Mirjam is directeur bij Triple Bridge en werkt 

als projectmanager en consultant aan grote 

infrastructurele projecten. Zij is onder andere 

gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken en 

het inrichten van het besluitvormingsproces 

en inkoopvraagstukken. Arjan heeft bij Rijks-

waterstaat in diverse functies en projecten 

gewerkt op het gebied van waterbouw, tunnel-

bouw, assetmanagement en industriële auto-

matisering. Nu is hij afdelingshoofd Water- en 

tunnelbouw bij Sweco. Ronald Gram gaat 

zich richten op het beheer en onderhoud van 

bestaande tunnels. Als oprichter en partner 

van Covalent is hij betrokken bij grote indus-

triële automatiseringsprojecten voor tunnels, 

infrastructuur, spoor en luchthavens. Hij heeft 

onder meer meegewerkt aan de Landelijke 

Tunnelstandaard.

Het aandachtsgebied Ordening en waarde 

komt onder leiding van Gijsbert Schuur. 

Hij was al nauw betrokken bij het platform 

Meerwaarde ondergrond en gaat zijn rol 

verder uitbreiden. Door zijn adviseursfunctie 

bij Antea Group heeft Gijsbert veel ervaring 

met bodembeleid, gebiedsgericht grond-

waterbeheer, de Omgevingswet en integrale 

gebieds(her)ontwikkeling.

Het platform Kabels en leidingen krijgt 

Stanley Hunte als coördinator. Stanley 

is projectmanager en engineer bij Tebo-

din, waardoor hij veel praktische kennis 

meebrengt. Bovendien is Stanley lid van de 

PR- en redactiecommissie van het Buislei-

ding Industrie Gilde (BIG). Hij heeft daarbij 

speciale aandacht voor beleidsmatige on-

derwerpen en ordening van de ondergrond.

Meer informatie over de projecten en 

platforms via www.cob.nl/verdieping.

Heeft u de datum al omcirkeld in uw agenda? Op vrijdag (!) 3 november 2017 
vindt het COB-congres plaats. Wederom in Delft, maar nu op de Bouwcampus. 
De stip op de horizon staat centraal in het programma: op welke manier gaat het 
COB-netwerk daar komen? We horen graag uw suggesties!

Nu het tunnelprogramma in de steigers staat 

(zie elders in dit blad), is de eerste stap richting 

de stip op de horizon gezet. Maar niet alleen 

op het gebied van tunnels timmert het COB-

netwerk aan de weg. Op het COB-congres 2017 

willen we laten zien dat de thema’s van het 

tunnelprogramma veel breder van toepassing 

zijn. Zo kunnen ondergrondse parkeergarages 

ook ‘waardevol in de omgeving’ zijn en bestaan 

er van kabels en leidingen ook ‘digitale twee-

lingen’. We nodigen u als COB-participant van 

harte uit om úw voorbeeld aan te dragen van 

een thema: adaptieve installaties, civiel anders 

(ver)bouwen, digitale tweeling en waardevol in 

de omgeving. 

De opzet van het COB-congres is iets anders 

dan andere jaren. U kunt als participant op drie 

manieren aan het woord komen: in een subses-

sie over een technisch of niet-technisch onder-

werp, in uw eigen stand op de kennismarkt, of 

in het interactieve programma met demonstra-

ties en korte workshops. Geef bij uw inzending 

aan wat u wilt vertellen en waarom, en welke 

vorm volgens u het beste bij uw bijdrage past. 

Op die manier kunnen we een interessant 

en gevarieerd programma samenstellen. We 

kijken uit naar uw ideeën! 

Ga voor meer informatie naar de Verdie-

ping: www.cob.nl/verdieping.

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
http://www.cob.nl/verdieping
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Leren van de A9 
Gaasperdammer-
tunnel

De bouw van de Gaasperdammertunnel 

is in volle gang. Ondertussen wordt ook 

hard gewerkt aan het ophalen en vastleggen 

van ervaringen. Het rapport Kennistraject 

Gaasperdammertunnel, deel 1 presenteert 

de lessen uit de periode 2014-2016.

In focus

4

De A9 Gaasperdammerweg wordt tussen de knoop-
punten Holendrecht en Diemen verbreed naar twee 
keer vijf rijstroken en een wisselstrook. In het traject 
komt een tunnel van drie kilometer: de Gaasper-
dammertunnel. Opdrachtgever Rijkswaterstaat en 
aannemerscombinatie IXAS zijn zich bewust van de 
complexiteit en de uitdagingen van dit project. In sa-
menwerking met het COB is een kennistraject opgezet 
om al tijdens de realisatie lessen te verzamelen, zodat 
die direct benut kunnen worden in het project, in de 
organisaties en in andere projecten. De ervaringen die 
zijn opgedaan in de periode tot oktober 2016 zijn vast-
gelegd in een publicatie die op 22 september 2017 
met het COB-netwerk is gedeeld.

Het rapport gaat uitgebreid in op vier onderwerpen. 
Allereerst de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en 
IXAS, zowel formeel (het contract, de risicoverdeling) 
als informeel (de ‘zachte’ factoren voor goede samen-
werking). Daarna wordt stilgestaan bij de integratie van 
civiele techniek en de tunneltechnische installaties. 
Het rapport laat zien hoe Rijkswaterstaat en IXAS vanaf 
het eerste begin hebben ingezet op integraal werken. 
Tunnelveiligheid is het derde onderwerp. Aan de hand 
van een aantal bewuste proceskeuzes wordt beschreven 
hoe de betrokken partijen samen werken aan een veilige 
tunnel die op tijd en zonder gedoe opengaat. Tot slot is 
er veel aandacht voor omgevingsmanagement: de Gaas-
perdammertunnel is een ‘omgevingsproject’, de tunnel 
wordt midden in Amsterdam Zuidoost gerealiseerd. Het 
rapport beschrijft de aanpak per projectfase (planvor-
ming, tenderfase en uitvoering), de manier waarop 
opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken en de 
relatie met bewoners langs het tracé.

Hoewel de onderwerpen los van elkaar worden behan-
deld, zijn er ook rode draden. Marcel Hertogh, voorzit-
ter van het kernteam vanuit het COB, verwoord deze 
conclusies aan het einde van het rapport.

Download de publicatie via de Verdieping: 

 www.cob.nl/verdieping.

(Foto: Rijkswaterstaat)

http://www.cob.nl/verdieping
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Een mooie, integrale oplossing voor zowel kustverster-
king als bereikbaarheid was van meet af aan de bedoe-
ling. Dat daarmee een ondergrondse toepassing het 
icoon van Katwijk zou worden, was niet voorzien. In een 
gesprek met Hans van Dalfsen (projectleider gemeente 
Katwijk), Jurgen Herbschleb (projectmanager Royal 
HaskoningDHV), omgevingsmanager Liesbeth Verhage 
(WB De Ruimte) en parkeerregisseur Albert de Vries (ge-
meente Katwijk) blijken de focus op integrale kwaliteit, 
de goede samenwerking (mensenwerk) en het intensief 
betrekken van burgers en ondernemers de sleutels tot 
een project waar Katwijkers trots op zijn.

De dijk-in-duinoplossing bij Katwijk is in eerste aanleg 
ingegeven door het hoogwaterbeschermingspro-
gramma. Dat kustversterking ten koste zou gaan van 
tweehonderd parkeerplaatsen bij de boulevard, was 
voor de gemeente Katwijk aanleiding om onderzoek te 
doen naar compensatie. TNO liet zien dat de dijk-in-
duinoplossing in combinatie met een parkeergarage 
mogelijk was. Met als randvoorwaarde dat de kustver-
sterking uiterlijk in 2015 gerealiseerd moest zijn, bleek 
het hoogheemraadschap bereid om samen met Katwijk 
naar oplossingen te zoeken. De gelegenheidspartners 
hebben steeds toegewerkt naar een kwalitatief hoog-
waardige inpassing in het landschap. “De kwaliteit van 
dit project zie je in alles terug”, zegt Jurgen Herbschleb. 
“De samenwerking tussen de ontwerpers heeft geleid 
tot een eindresultaat waarvan je, als je ervoor staat, 
niet ziet dat het ‘man-made’ is.”

“Arcadis, OKRA en Royal HaskoningDHV hebben – in 
nauwe samenwerking met de opdrachtgever – vanuit 
de verschillende opgaven samen aan het architec-
tonisch ontwerp gewerkt”, vertelt Hans van Dalfsen. 
Liesbeth Verhage benadrukt dat die nauwe samen-
werking voor een groot deel het succes verklaart: “Het 
lag heel erg aan de mensen. In het ontwerp kwamen 
veel elementen samen. Het was echt puzzelen op een 
postzegel. Vertraging was bovendien uitgesloten. Mede 
vanwege de exploitatie van de strandpaviljoens en 
de hinderbeperking voor badgasten was afgesproken 
dat de uitvoering van de waterkering in de winter zou 
plaatsvinden. Vertraging in de uitvoering betekende 
meteen dat we een jaar zouden opschuiven.”

Ten aanzien van de twee basisopgaven, kustversterking 
en parkeren, voldoet het project aan de verwachtingen. 
De opgave vanuit het hoogwaterbeschermingsprogram-
ma is gerealiseerd en de exploitatie van de parkeerga-
rage is gezond. Parkeerregisseur Albert de Vries: “Op 

een mooie dag is de parkeergarage ’s ochtends om tien 
uur al vol. We zijn nog wel aan het kijken naar mogelijk-
heden om de bezetting buiten het seizoen te verhogen, 
bijvoorbeeld met bijzondere abonnementen. De garage 
draait heel goed. Daaraan merken we dat Katwijk echt op 
de kaart staat.”

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

Omgeving Kustwerk Katwijk uitgegroeid tot icoon van de Noordzeekust

In de nog geen drie jaar die zijn verstreken sinds Kustwerk Katwijk in gebruik is genomen, is het 

project het icoon van de Zuid-Hollandse badplaats geworden. De dijk-in-duinoplossing met een 

ondergrondse parkeergarage voor 663 auto’s valt keer op keer in de prijzen en wordt geroemd door 

zowel bezoekers als de Katwijkers zelf.

Jurgen Herbschleb,
Royal HaskoningDHV

Albert de Vries,
gemeente Katwijk

Hans van Dalfsen,
gemeente Katwijk

Liesbeth Verhage,
Hoogheemraadschap 

van Rijnland 

De gelegenheidspartners 

hebben steeds toegewerkt naar 

een kwalitatief hoogwaardige 

inpassing in het landschap.

(Foto’s: Luuk Kramer)

www.cob.nl/verdieping
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Als hij aan het begin van zijn werkdag de stalling 
inloopt, voelt hij zich direct ontspannen. Aldus een van 
de NS-stallingsbeheerders, die met trots vertelt dat hij 
in de allermooiste fietsparkeergarage van Nederland 
werkt. De prettige sfeer valt inderdaad direct op; de 
stalling is ruim, licht en heeft geen donkere achteraf-
hoekjes. Maar het meest opvallende is dat je eigenlijk 
niet doorhebt dat je in een ondergrondse ruimte bent. 

Elian Ineke van projectorganisatie Zuidasdok. “De 
fietsparkeergarage ligt in het hart van de Zuidas. Gezien 
deze toplocatie wilden we iets realiseren dat ‘meer dan 
goed’ is. Daarom hebben we de markt uitgedaagd en het 
deelproject als design-en-constructcontract in de markt 
gezet, bewust met veel vrijheid voor de opdrachtnemer. 
Zo konden inschrijvers op de EMVI-criteria ‘uitstraling 
en gebruiksgemak’ en ‘beperking bouwoverlast’ punten 
halen. Bij de beoordeling van de inschrijvingen telden 
deze criteria elk voor vijfentwintig procent mee en de 
prijs voor vijftig procent.”

Met een verrassend ontwerp en een slimme bouwfa-
sering wist aannemer BAM samen met ontwerpbureau 
studioSK de aanbesteding te winnen. Architect Paul van 

der Ree van studioSK: “Het middelste deel van de garage 
is ingericht als centrale ontvangsthal. Om deze functie 
te benadrukken, hebben we in het plafond een cirkelvor-
mige verhoging gemaakt die met ledlampen steeds een 
andere kleur krijgt. Verder hebben we in dit deel van de 
stalling alleen maar enkellaags fietsenrekken toegepast. 
Dat versterkt het ruimtelijke gevoel.”

De keuze voor de ontvangsthal betekende dat de 
combinatie meer vierkante meters nodig had om de 
vereiste drieduizend plekken te realiseren. Volgens 
projectorganisator Pieter Bakker van BAM vergde het de 
nodige creativiteit om die ruimte te vinden, omdat de 
stalling is gecombineerd met een leidingentunnel en 
een ondergrondse waterberging: “Om alles goed kwijt te 
kunnen, hebben we onder andere de waterberging aan 
de kopse kant van de parkeergarage tussen de leidingen 
van een warmte-koudesysteem geplaatst. Dat was echt 
een gepuzzel, maar gelukkig had de opdrachtgever de 
projectcontouren zo ruim gekozen dat er geen bestem-
mingsplanwijziging nodig was.”

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

In ondergrondse ruimten krijg je vaak een unheimisch gevoel. Dat geldt ook voor ver-

diept aangelegde fietsenstallingen. Ze zijn vaak donker, onoverzichtelijk en zelden aan-

trekkelijk ingericht. Het kan anders. Dat bewijst de fietsparkeergarage onder het Gustav 

Mahlerplein naast station Amsterdam Zuid, die is gerealiseerd door BAM en studioSK.

Elian Ineke, 
projectorganisatie 

Zuidasdok

Paul van der Ree, 
StudioSK

Pieter Bakker,
BAM

Beleving Fietsparkeergarage Mahlerplein zet de standaard

‘We hebben de markt uitgedaagd en het project met veel 

vrijheid voor de opdrachtnemer in de markt gezet.’

Centrale ontvangsthal in fietsparkeergarage Mahlerplein. (Foto: Petra Appelhof)

www.cob.nl/verdieping
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Ordening ‘Buizenpost’ voor Almeers afval

Vuilniswagens zie je zelden in het centrum van Almere. Het grootste deel van het huisvuil, bedrijfs-

afval en afval uit openbare afvalbakken wordt via een kilometerslang ondergronds buizenstelsel 

afgevoerd. De laatste jaren is de betrouwbaarheid en energie-efficiency van dit ondergrondse afval-

transportsysteem fors verbeterd.

Paul Zaal,
CentralNed

Ruben Verbaan,
CentralNed

Klaas Wolzak,
gemeente Almere

André Rusch,
gemeente Almere

Het systeem voor ondergronds afvaltransport (OAT) in 
Almere is sinds 2003 in gebruik. “Halverwege de jaren 
negentig gingen de plannen uit van een sterke groei 
van Almere tot een stad met 330.000 inwoners”, 
vertelt Klaas Wolzak, teamleider van de dienst Stads-
reiniging van de gemeente Almere. “Als onderdeel 
van deze plannen moest het centrum van Almere-
Stad een impuls krijgen en uitgroeien tot het tweede 
centrum van Almere. In het nieuwe centrum wilden 
we geen auto’s, dus ook geen vuilniswagens. Daarom 
zijn we op zoek gegaan naar andere vormen van 
afvalinzameling. Bij deze zoektocht stuitten we op het 
ondergrondse afvaltransportsysteem in Stockholm. 
Dat sprak ons erg aan. Nadat uit een businesscase 
bleek dat het haalbaar was, besloten we het systeem 
hier toe te passen.”

André Rusch, regisseur van Team Schoon van Almere, 
vervolgt: “De eerste jaren deden we als dienst Stadsrei-
niging het onderhoud zelf met eigen monteurs. Maar 
eigenlijk misten we de benodigde expertise. Dat zag je 
terug in een fors aantal storingen en een hoog energie-
gebruik. In 2014 werd er binnen de gemeenteraad zelfs 
over gedacht om met het systeem te stoppen. Uitein-
delijk is dat niet gebeurd, omdat stoppen een enorme 
kapitaalvernietiging zou zijn en de gebruikers tevreden 
waren over het systeem. Wel is toen besloten om het 
beheer en onderhoud onder te brengen bij CentralNed, 
dat het systeem ook heeft aangelegd.”

Energiebesparing
“Toen wij de opdracht kregen om het beheer en onder-
houd van het OAT te gaan doen, hebben we afgesproken 
om het systeem snel up-to-date te maken”, vertelt Paul 
Zaal, projectleider van CentralNed. “We hebben het ach-
terstallige onderhoud verholpen en vervolgens diverse 
optimalisaties doorgevoerd. We hebben bijvoorbeeld 
frequentieregelaars aangebracht op de zes motoren die 
de afzuigers aandrijven. Dat biedt ons de mogelijkheid 
om motoren op deellast te laten draaien. We kunnen nu 
het gewenste vermogen precies instellen, wat zorgt voor 
een forse energiebesparing. In 2008 bedroeg het elek-
triciteitsverbruik 600 kWh per ton afval, inmiddels is dat 
minder dan 100 kWh per ton. Die besparing komt niet 
alleen voor rekening van de frequentieregeling, maar 
komt ook door het terugdringen van het aantal storingen 
en de toepassing van een slim inzamelprogramma.”

Tot voor kort gingen de prullenbakken ongeveer ander-
halve minuut dicht als ze werden geleegd en kon er tij-
delijk geen afval in worden gegooid. In de praktijk leidde 

dat ertoe dat sommige mensen hun afval dan op straat 
gooiden. Directeur Ruben Verbaan van CentralNed: “Om 
dat te voorkomen, hebben we een nieuw binnenwerk 
voor de bakken ontwikkeld met een ballonbalg. Met deze 
balg kunnen we de bakken tijdens het legen onderin 
afsluiten, terwijl er bovenin nog ruimte blijft voor nieuw 
afval. Dat verkleint de kans op zwerfvuil.”

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

‘We zijn trots op het 

systeem zoals het nu werkt. 

Het zijn de kroonjuwelen 

van de stadsreiniging.’

Motoren OAT Almere. (Foto: Dura Vermeer/Jorrit Lousberg)

www.cob.nl/verdieping
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Het huis met een brutovloeroppervlakte van ruim twee-
honderdvijftig vierkante meter heeft een verdieping vol-
ledig onder maaiveld en onder water, met daarbovenop 
een grotendeels afgedekte verdieping met een uitkijk-
punt. Grote ramen aan de vijverzijde voorzien zowel in 
indirect daglicht als in uitzicht op het onderwaterleven. 
Een waterval zorgt ervoor dat het water continu in bewe-
ging is en helder blijft. In het centrale deel wordt licht 
van boven gereflecteerd in grote spiegels, waardoor de 
daglichtbeleving gelijk is aan die in een bovengrondse 
woning. De woning voldoet aan alle regelgeving en is 
qua kosten vergelijkbaar met een bovengrondse woning 
van dezelfde omvang.

De woning, nu nog aangesloten op het elektriciteits-
net totdat de pv-cellen op het dak gerealiseerd zijn, is 
volledig ‘of the grid’. Energieneutraal was dan ook het 
uitgangspunt toen Henk Wolbrink circa twintig jaar 
geleden de eerste ideeën voor dit huis ontwikkelde. 
Met de zonnewarmte die de panelen aan de vijverzijde 
opvangen, verwarmt hij het grondwater direct onder 
de betonnen vloer tot ruim twintig graden, zonder dat 
daarvoor een diepe boring nodig was. In het gesloten 
systeem kan de voor de sfeer toegevoegde houtkachel 
het water extra verwarmen. De vloerverwarming zorgt 
voor een aangename constante temperatuur. Koeling is 
door de diepe ligging niet nodig.

Henk Wolbrink, die eerder ook een uitstootreduce-
rende stallenvloer ontwikkelde die tegenwoordig in 
binnen- en buitenland wordt toegepast, is als ontwer-
pend aannemer altijd al met nieuwe technieken bezig 
geweest. De technische oplossingen die hij in het huis 
heeft toegepast, heeft hij in de loop der jaren al bij 
andere projecten kunnen inzetten. Henk Wolbrink: 
“Vooraf berekeningen doen is allemaal prima, maar 
die komen meestal niet uit. Als je iets wilt bouwen 
wat er niet is, moet je uitgaan van aannames. Die zul 
je dan eerst moeten testen. Daarom kies ik voor een 
proefondervindelijke aanpak. Met de uitgangspunten 
voor dit project heb ik de problemen wel echt opge-
zocht, maar dat vind ik persoonlijk het mooiste ervan.”

Ook al is het project nog niet af, er wordt al voor-
zichtig gewerkt aan een opschaling. Er heeft zich een 
ondernemer gemeld die een ondergronds hotel met 
vierhonderd kamers wil realiseren. Concreter is een 
project van zes of zeven woningen bij een ruitercen-
trum in de omgeving. Henk Wolbrink: “Het bevindt 
zich in de ontwerpfase. Ook voor dit project geldt dat 
de bouwkosten vergelijkbaar zijn met die van een 
bovengrondse woning.”

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

Duurzaam ‘Om energieneutraal te kunnen wonen, heb je de 

ondergrond nodig’

“Mensen denken dat ondergronds wonen donker en koud is. De enige manier om dat te veranderen, 

is dat je mensen laat voelen, proeven en ervaren hoe het is. Daarom heb ik deze modelwoning 

gebouwd.” Henk Wolbrink, aannemer in Baak, bouwde zijn energieneutrale woning Aquadomen 

in Zelhem naar eigen ontwerp. “Ik vind het interessant iets te ontwikkelen wat er nog niet is.”

De ondergrondse woning van Henk Wolbrink in Zelhem. (Foto: Harry Bijl)

Henk Wolbrink
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THEMA  •  ONDERG RONDS VERBL IJVEN

“De grote drijfveer achter 
de plannen is de wens de 
openbare ruimte in de stad 
te verbeteren”, vertellen 
programmamanager Joyce 
Zwaan en projectleider Erik 
Bakker. Amsterdam wil circa 
tweeduizend bovengrondse 
parkeerplaatsen kunnen 
opheffen en daarmee zeven 
voetbalvelden aan ruimte 
teruggeven aan de stad. 
Zijn de oplossingen van 
vandaag houdbaar in de 
toekomst? Erik Bakker: “We 
hebben vijf jaar geleden een 
inschatting gemaakt van 
de gevolgen van langeter-
mijnontwikkelingen zoals 
autonome voertuigen. We 
zien nu vooral bevestiging 
van wat we toen al zagen en 
waar we in de plannen dus 
al rekening mee hebben ge-
houden.” Joyce Zwaan: “Dat 
neemt niet weg dat we blijven evalueren en monitoren. 
We hebben een paar knoppen ingebouwd waaraan we 
kunnen draaien. Zo kunnen we bijvoorbeeld het uit-
gangspunt dat tachtig procent voor vergunninghouders 
is en twintig procent voor bezoekers, vrij gemakkelijk 
aanpassen als zich ongewenste effecten voordoen.”

Herbestemming
De tweede vraag is: hoe groot is de kans dat een par-
keergarage op langere termijn een andere bestemming 
moet krijgen? Ook daar is over nagedacht. Erik Bakker: 
“De vraag is steeds wat je bereid bent te investeren om 
het gat in de grond in de toekomst voor van alles en nog 
wat te kunnen gebruiken. Welke voorinvesteringen moet 
je doen als je een parkeergarage voor het einde van de 
levensduur wilt aanpassen?” Dat hangt af van de locatie, 
blijkt uit de reactie van Joyce Zwaan: “De Pijp – waar een 
ondergrondse parkeergarage is gepland – is bijvoorbeeld 
geen plek waar  je een bioscoop of andere functie met 
een aanzuigende werking wilt hebben. Bovendien zal het 
‘gat in de grond’ daar altijd wel de functie van voertuig-
opslag blijven houden. Als het autogebruik zou afnemen, 
zul je daar eerst bovengrondse parkeerplekken opheffen 
om meer vrije verblijfsruimte te creëren.” Voor de Albert 
Cuypgarage (voorheen Boerenweteringgarage) is een 

andere afweging gemaakt. Daar kan de stempeling van 
de vloeren verwijderd worden, waardoor ombouw ten 
behoeve van een andere bestemming mogelijk is.

Baten en lasten
De nieuwe parkeergarages dragen bij aan kwaliteits-
verbetering van de bovengrond. In theorie is er altijd 
sprake van uitruil. Tijdelijke bouwoverlast is de prijs 
die betaald moet worden voor meer vrije openbare 
ruimte. In de praktijk werkt dat niet altijd zo. Degenen 
die overlast ervaren, zijn niet per definitie de mensen 
die later van de ingreep profiteren. De oplossing voor de 
congestie in een bepaalde straat kan heel goed enkele 
straten verder liggen. Elk project stuit op bezwaren. Erik 
Bakker: “Voor projecten in de binnenstad bestaat geen 
ideale locatie. Je zoekt altijd naar de plek met de minste 
haken en ogen. Dat betekent ook dat je een project als 
een parkeergarage niet binnen drie jaar kunt bedenken 
en realiseren. Alles wat je doet in de stad, ligt gevoelig.” 
Joyce: “Je kunt er wel van overtuigd zijn dat iedereen 
het prachtig vindt als het eenmaal klaar is, maar je kunt 
die drie jaar niet overslaan.”

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

Beleid Bouwen op de plek met de minste haken en ogen

Amsterdam wil de parkeerdruk op maaiveld verminderen, meer vrije openbare ruimte creëren en 

de wachtlijst voor parkeervergunningen verkorten. Als onderdeel van de integrale Uitvoerings-

agenda Mobiliteit (UAM) wil men verspreid over de stad parkeergarages realiseren. Een grote 

opgave, waarbij niet alleen de zoektocht naar geschikte locaties en de betrokken Amsterdammers 

een uitdaging vormen.Joyce Zwaan,
gemeente Amsterdam

Erik Bakker,
gemeente Amsterdam

‘We hebben een paar knoppen ingebouwd 
waaraan we kunnen draaien.’

Infographic uit de Uitvoeringsagenda Mobiliteit van Amsterdam. (Beeld: gemeente Amsterdam)

www.cob.nl/verdieping
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“In een rapport van februari 2017 stelt het 
McKinsey Global Institute dat productiviteitsgroei 
in de bouwsector ongeveer een derde is van de 
wereldwijde groei. En de bouwsector in Europa 
stond begin 2016 op de laatste plek in de lijst van 
digitalisering van sectoren. Terwijl de uitdagingen 
voor de bouwsector, en specifiek de infrasector, 
juist vragen om innovatie en verhoogde produc-
tiviteit: met de aankomende tunnelrenovaties in 
Nederland, moeten we oplossingen ontwikkelen 
om de enorme maatschappelijke impact die 
afsluitingen van deze tunnels zullen veroorzaken, 
voor te blijven.

De ontwikkeling van virtual en augmented reality 
(VR) zal al op korte termijn een rol spelen. Hierdoor 
kunnen we vroeg in het project ontwerpoplos-
singen valideren met belanghebbenden, of 
ontwikkelde software volledig testen voordat de 
tunnel fysiek is gerealiseerd. En natuurlijk zal het 
opleiden, trainen en oefenen (OTO) van de tun-
nelorganisatie met VR veel realistischer en zonder 
afsluitingen kunnen plaatsvinden. Maar ook los 
van VR helpen allerlei digitale tools ons nú al, 
bijvoorbeeld bij het genereren van ontwerpdocu-
menten, geautomatiseerd uitvoeren van cyclische 
ontwerpstappen en het doorrekenen van impact 
van onderhoudsactiviteiten.

Voor onderhoud zal de toepassing van sensoren 
en bijbehorende data-analyse ons veel informatie 
geven over de actuele technische staat van het 

areaal. Hierdoor kunnen we 
nog beter de degradatie van 
onze systemen gaan begrijpen en 
dat helpt ons om precies op tijd in te 
grijpen en onderhoudsregimes toe te pas-
sen waarbij, afhankelijk van de wens van de 
beheerder, geoptimaliseerd wordt op kosten, 
beschikbaarheid en/of betrouwbaarheid. In de 
uitvoering verwacht ik veel van ontwikkelingen 
op het gebied van prefab, waardoor werkzaam-
heden on-site worden beperkt en de kwaliteit van 
onderdelen zal toenemen, doordat ontwikkeling in 
een beter te controleren omgeving gebeurt.

Innovaties hebben echter alleen meerwaarde als 
deze toegepast worden door mensen met verstand 
van zaken. Binnen NedMobiel zeggen we: ‘Je moet 
wel ooit een tunnel van binnen hebben gezien 
om te snappen wat je er wel en niet mee kunt’. 
Ik ben ervan overtuigd dat innovaties versneld 
ontwikkeld en getoetst worden in projecten. Dat is 
een van de redenen dat ik met veel plezier ja heb 
gezegd tegen ZuidPlus: goed om weer van die kant 
bovenop de ontwikkelingen te zitten!“

Roel Scholten is medeoprichter en directeur van Ned-

Mobiel. NedMobiel is vanuit tunnelveiligheid, assetma-

nagement, OTO of projectmanagement betrokken bij o.a. 

de Zuidas, Blankenburgtunnel, Gaasperdammertunnel, 

Stadsbaantunnel, RijnlandRoute , tunnels van Schiphol, 

Abdijtunnel en de Piet Heijntunnel.

De visie 
van

Nog lang niet 
uitontwikkeld
Sinds 2015 was Roel Scholten COB-coördinator Tunnels 
en veiligheid. Hierbij stelde hij innovatie en doorontwik-
keling van de sector steeds centraal. In april 2017 stopte 
hij bij het COB om voor ZuidPlus als ontwerpleider tun-
neltechnische installaties te gaan werken aan de tunnels 
van Zuidasdok. Betekent dit dat de sector is uitontwikkeld? 
“Integendeel,” zegt Roel, “we staan pas aan de vooravond 
van de grote innovaties!”

(Foto: Vincent Basler)
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Een kelder van een huis uit de veertiende 
eeuw, een dertiende-eeuwse hoefijzervor-
mige stadstoren en Romeinse muren uit 
de tweede, derde en vierde eeuw. Deze en 
nog vele andere archeologische vondsten 
waren voor Schreurs een grote verrassing: 
“Natuurlijk wisten we dat de Valkhofheuvel 
een belangrijke archeologische plek in Nij-
megen is. Het is een van de vijftienhonderd 
archeologische rijksmonumenten van ons 
land. Onze verwachtingen waren echter laag, 
omdat we vermoedden dat er door activitei-
ten in het verleden, zoals de aanleg van een 
weg met bebouwing in de negentiende eeuw 
en rioleringswerken, veel beschadigd zou zijn. 
Dat bleek gelukkig niet zo te zijn.”

Niet alleen Schreurs en haar Nijmeegse ar-
cheologische collega’s waren blij verrast door 
de onverwachte vondsten. Smienk: “Alle be-
trokkenen vonden het heel bijzonder en waren 
getroffen door de eeuwenoude resten. Daar-
door zegde iedereen vrij snel toe om zich in te 
zetten en te kijken wat er nodig was om zoveel 
mogelijk van de archeologische vondsten op 
hun plek te behouden. Zo waren de architec-
ten bereid om het ontwerp aan te passen en 
stemde de aannemer in met het wijzigen van 
het bouwplan en de planning. Verder ging de 
gemeenteraad akkoord met een extra financiële 
bijdrage om de archeologische vondsten te 
onderzoeken en een deel ervan te behouden 

en in te passen in het nieuwe museum. Het 
is natuurlijk ook een unieke kans; bijzondere 
resten aantreffen op een locatie waar je een 
natuur- en cultuurhistorisch centrum bouwt.”

Instandhoudingstechnieken
Schreurs vervolgt: “Dat we een groot deel van 
de overblijfselen straks in De Bastei op hun 
oorspronkelijke vindplaats aan het publiek 
kunnen tonen, net als bij DOMunder in 
Utrecht, is natuurlijk fantastisch. Tegelijkertijd 
vraagt dat wel om slimme instandhoudings-
technieken. Immers, zodra je archeologische 
resten ontgraaft die eeuwenlang in een bodem 
met stabiele kwaliteit hebben gezeten, bestaat 
het risico op aantasting. Hout kan bijvoorbeeld 
uitdrogen en degenereren, licht kan algengroei 
veroorzaken en bij metselwerk kan uitdroging 
leiden tot kalkuitslag of het verpulveren van 
mortel. Je moet dus in elke situatie bedenken 
hoe je aantasting het beste kunt voorkomen.”

Keerwand
Ondanks de overeenkomsten zijn DOMunder 
en De Bastei heel verschillende projecten. 
Schreurs: “In Utrecht ging het primair om 
het zichtbaar maken van twee millennia 
archeologische resten en was er tijd voor een 
lange voorbereiding. Bij De Bastei gaat het 
om de uitbreiding van een gebouw in een 
archeologische omgeving. De archeologische 
opgraving kon daar pas beginnen nadat er 

José Schreurs is adviseur ar-

cheologie bij de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed. Ze is sinds 

het begin van de planvorming 

bij het project De Bastei betrok-

ken en is er voorstander van om 

archeologische resten op een 

verantwoorde en aantrekkelijke 

manier aan het publiek te tonen. 

Ed Smienk werkt als projectlei-

der en senior adviseur bij ABT. Hij 

stuurt ontwerpteams aan en ad-

viseert bij complexe en integrale 

(ondergrondse) bouwprojecten 

in de bebouwde omgeving. Geo-

techniek en ondergronds bou-

wen zijn twee van zijn passies.

Ed Smienk en José Schreurs. (Foto: Vincent Basler)

De  

dialoog

Een succesvol bouwproject op een archeologische toplocatie vraagt om intensieve 
samenwerking, betrokkenheid van alle partijen, flexibiliteit, integrale advisering en 
innovativiteit. Dat stellen José Schreurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
Ed Smienk van ingenieursbureau ABT. Een gesprek over de bouw van het centrum voor 
natuur- en cultuurhistorie De Bastei aan de voet van de Nijmeegse Valkhofheuvel.
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een keerwand was gemaakt die voorkomt dat 
de helling van de Valkhofheuvel onderuitzakt. 
Vervolgens vonden het archeologisch onder-
zoek en de bouwwerkzaamheden grotendeels 
gelijktijdig plaats. Pas bij het aantreffen van 
de bijzondere vondsten is hier besloten om de 
resten ter plekke te behouden.” 

Smienk, die namens ABT al bij diverse archeo-
logische projecten betrokken was, waaronder 
DOMunder: “In de praktijk betekende dit dat 
we vooraf niet alles konden bedenken zoals bij 
DOMunder, maar de plannen en uitvoering 
steeds moesten aanpassen als de archeolo-
gen iets nieuws vonden. We hadden een soort 
basisontwerp en gingen telkens na hoe we een 
uitdaging het beste het hoofd konden bieden. 
Dat vergde de nodige innovativiteit in het ont-
werp en de uitvoeringswijze en een intensieve 
samenwerking tussen alle betrokken partijen. 
Neem de CSM-wand die we hebben toegepast 
als keerwand. Deze wand, die je maakt door 
losgefreesde grond te vermengen met cement 
waarna het mengsel uithardt, moest op twee 
hoogten worden verankerd. Toen de grond 
tegen deze wand werd ontgraven, stuitten de ar-
cheologen onverwachts op een circa anderhalve 
meter dikke stadsmuur uit de dertiende eeuw. 
Door de aanwezigheid van deze muur konden 
we de CSM-wand niet op de gangbare manier 
verankeren. Na heel wat denkwerk en de nodige 
berekeningen hebben we deze oude muur 

verstevigd met verticale ankers en integraal 
onderdeel gemaakt van de keerwand.”

Maatwerk
“Het onverwachte maakte het werk ook erg 
interessant”, aldus Smienk. “Het was voortdu-
rend maatwerk op de vierkante meter, waarbij 
onze geotechnisch specialist en constructeur 
intensief samenwerkten. Verder monitorden we 
de omgeving voortdurend om ongewenste ver-
vormingen te voorkomen van onder andere de 
duizend jaar oude Sint-Nicolaaskapel bovenop 
de Valkhofheuvel, de Stratemakerstoren en de 
Veerpoorttrappen. Zo moesten we de grond 
vlak naast deze trappen tot zes meter beneden 
maaiveld ontgraven tot aan het aanlegniveau 
van de trappen. Ook moesten we de fundering 
van een aantal wanden van de oude Strate-
makerstoren verbeteren. Terugkijkend is er 
ten opzichte van de eerste plannen het nodige 
veranderd. Naast de alternatieve ondersteuning 
van de CSM-wand zijn bijvoorbeeld groutan-
kers onder andere hoeken aangebracht, zijn 
vloerniveaus aangepast, is het entreegebouw 
uitgebreid en zijn de plekken van de trap en lift 
omgewisseld.” 

Meer informatie
Lees het complete artikel via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

De Bastei
Het natuurhistorische mu-
seum De Stratemakersto-
ren en het Natuurmuseum 
Nijmegen zijn gefuseerd 
tot het centrum voor na-
tuur- en cultuurhistorie De 
Bastei. Vanaf 2018 gaan 
ze samen verder onder 
een dak. Om dat mogelijk 
te maken, verbouwt de 
gemeente Nijmegen het 
voormalige museum De 
Stratemakerstoren. Dit is 
gevestigd in een hoefijzer-
vormig verdedigingswerk 
(‘bastei’) dat onderdeel 
was van de zestiende-
eeuwse stadsmuur. Het 
museum wordt niet alleen 
verbouwd, maar aan de 
achterzijde ook fors uitge-
breid met onder meer een 
nieuw, verdiept gelegen 
entreegebouw.

Bouwen op archeologische ‘hotspot’

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

Op weg naar een zinvolle aanpak

COMMUNICATIE MET DE BURGER

“ Wetmatigheid is er niet. Er is wel regelmatigheid. Communicatie-activiteiten kun je op basis 

daarvan wel degelijk op voorhand op effectiviteit beoordelen.” Dr. Bert Pol, partner en oprichter 

van Tabula Rasa, richt zich al twintig jaar op het vertalen van wetenschappelijke inzichten over 

gedrag en communicatie naar de praktijk. Hij ziet dat communicatie onder andere bij grote 

overheidsprojecten met name de laatste tien jaar volwassener is geworden.

Samen met Christine Swankhuisen schreef Bert Pol 
in 2006 het boek Nieuwe aanpak in overheidcom-
municatie, dat het begin was in een omslag in het 
denken over communicatie met burgers. Van alleen 
kennisoverdracht kwam gedragsbeïnvloeding weer in 
het vizier. Nieuwe ontwikkelingen in de mensweten-
schappen leidden in 2006 tot de tweede, herziene druk 
van het boek (de eerste dateert uit 1997). Een derde 
druk, waarin onder meer de ontwikkelingen op het 
gebied van sociale media zijn meegenomen, verschijnt 
in 2018. Bert Pol: “Herziening is nodig als gevolg van 
nieuwe inzichten. Niet omdat de burger nu zo heel an-
ders reageert dan twintig jaar geleden. Het is natuurlijk 
drukker geworden en burgers worden vaker met hinder 
geconfronteerd. Maar daarin treedt ook gewenning op. 
Ik herinner me nog dat mensen woest konden worden 
bij de eerste files. Nu zijn we eraan gewend en vinden 
we files vooral lastig als ze onverwacht komen. Je ziet 
dus dat irritatie slijt. Tegelijkertijd benutten we nieuwe 
technieken zoals navigatie om ervoor te zorgen dat we 
altijd zijn voorbereid.”

Keuzemogelijkheden
Bert Pol ziet in de praktijk veel voorbeelden van pro-
actiever, volwassener, communiceren met burgers. 
“Projecten die hinder opleveren, worden lang van te-
voren aangekondigd. Mensen krijgen keuzemogelijk-
heden aangeboden. Dat helpt om weerstand te ver-
minderen. Vergelijk het met een kleuter die zich niet 
wil aankleden. Als je vraagt: ‘Wil je vandaag je groene 
of je blauwe trui?’, is het probleem al opgelost.”

Dat inzicht kan helpen om de ervaring van hinder bij 
grote infrastructurele projecten te verminderen. Bert 
Pol: “Bij hinder stuit je altijd op weerstand. Er wordt je 
iets afgenomen. Je moet omlopen. Je kunt niet langer 
zelf kiezen. Dat zal niet veranderen. Maar de manier 
waarop je reageert op klachten, kan wel grote invloed 
hebben op hoe mensen reageren. Het helpt om meteen 
te erkennen dat er sprake is van hinder en te bevestigen 
dat het inderdaad vervelend is. Er zijn allerlei weten-

schappelijke experimenten bekend die laten zien dat 
dat werkt. Wat je vooral niet moet doen, is bot en direc-
tief reageren. Dan creëer je juist weerstand. Hetzelfde 
geldt voor mensen klem praten.”

Bert Pol ziet dat die kennis over menselijk gedrag ook in 
overheidscommunicatie is doorgedrongen. “Tot enkele 
jaren geleden zag je dat er een zaaltje werd gehuurd 
waarin voorlichting werd gegeven. Je zag daar vooral de 
mensen die negatief waren. Dan roept er iemand iets, 
de zaal klapt en al snel ontstaat het gevoel dat iedereen 
tegen is. Die aanpak leidt ertoe dat burgers hinder niet 
in perspectief kunnen plaatsen. Je brengt in kaart dat er 
driehonderd mensen tegen zijn, maar laat niet zien dat 
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er misschien wel tweeduizend mensen vóór zijn. 
Enige tijd terug hebben we bij bijeenkomsten 
over de komst van asielzoekerscentra nog kunnen 
zien hoe zo’n aanpak uit de hand kan lopen.”

Tijdens dergelijke bijeenkomsten wordt het ne-
gatieve als het ware uitvergroot. Ondanks de nog 
steeds bestaande slechte voorbeelden ziet Bert 
Pol dat er in toenemende mate voor een andere 
vorm van communicatie met de burger wordt 
gekozen. “In de praktijk zien we leereffecten 
optreden. Een jaar of tien geleden heb ik als lector 
overheidscommunicatie aan de hogeschool in 
Utrecht onderzoek gedaan waaruit bleek dat nog 
geen rekening werd gehouden met de effecten 
van weerstand. Dat was een eyeopener. Nu zien 
we dat er veel meer aandacht voor die effecten 
is. Men kiest er nu bijvoorbeeld voor om inloop-
bijeenkomsten te organiseren, waarbij mensen 
de hele dag kunnen binnenlopen en een-op-een 
toelichting kunnen krijgen. Je kunt dan echt met 
burgers in gesprek, kanaliseert het ongenoegen 
en je kunt ook echt oog hebben voor problemen.”

Participatief onderzoek
Bert Pol pleit voor een volgende stap. Burgers 
vroegtijdig betrekken bij projecten leidt ertoe 
dat belangen beter in kaart worden gebracht 
en communicatie effectiever kan verlopen. Bert 
Pol: “Participatief onderzoek is een vorm van 
cocreatie. Je selecteert mensen uit de doelgroep 
en neemt steeds een aspect van het project met 
hen door. Daarna pak je die aspecten in kleine 
groepjes op. Daarmee ontstaat interactie met 
belanghebbenden op basis van de aspecten 
die voor hen echt belangrijk zijn. Dan ontdek je 
waar je kunt sturen. Een mooi voorbeeld is een 
onderzoek naar aanleiding van een tevreden-

heidsenquête bij een luchtvaartmaatschap-
pij. De waardering voor de service aan boord 
bleef achter, wat men ook deed. Het onderzoek 
toonde aan dat de incheckprocedure niet goed 
verliep, waardoor mensen geïrriteerd aan boord 
kwamen en vanuit die gemoedstoestand de 
service aan boord beoordeelden. De incheck-
procedure werd aangepast en de tevredenheid 
over de service aan boord nam toe. Als je er echt 
achter wilt komen wat mensen beweegt, moet je 
de ‘customer journey’onderzoeken. En dat is iets 
anders dan ‘er met z’n allen over meedenken’, 
zoals in de praktijk vaak gebeurt. Die aanpak lijkt 
in eerste aanleg vaak heel succesvol. Je bekijkt 
samen alle mogelijkheden. Er ontstaat een sfeer 
van vertrouwen. Totdat blijkt dat de gekozen 
oplossing niet overeenkomt met de wens van de 
betrokken burgers. Bij participatief onderzoek is 
dat anders. Je onderzoekt waar reële pijnpunten 
voor betrokkenen zitten en vervolgens ga je na of 
en hoe je die kunt wegnemen.”

Gepland en automatisch gedrag
Veranderingen in de communicatie betreffen 
zeker niet alleen het voortraject. De inzichten in 
hoe je menselijk gedrag kunt beïnvloeden, zijn 
drastisch veranderd. Bij lopende projecten met 
tijdelijke verkeerssituaties en omleidingen, en in 
andere situaties waarbij wordt ingegrepen in de 
routine van mensen, is niet elk sturingsmecha-
nisme even succesvol. Bert Pol: “Communicatie 
hebben we heel lang gebaseerd op het zogeheten 
gepland gedrag. In de praktijk blijkt dat mensen 
juist heel veel doen op basis van automatisch 
gedrag. Onbewust dus. Dat was op zich wel 
bekend, maar is in de loop der jaren door steeds 
meer onderzoek bevestigd. Ook dat een heel groot 

Bert Pol promoveerde na 

een opleiding Nederlandse 

taal- en letterkunde cum lau-

de op 17e- en 18e-eeuwse 

romantheorie. Daarna volgde 

hij opleidingen op het gebied 

van communicatie en mar-

keting, en bekwaamde zich 

aan de Universiteit Utrecht 

in methoden en techniek van 

sociaalwetenschappelijk on-

derzoek. Voor hij Tabula Rasa 

oprichtte, werkte hij tien jaar 

als manager Marketing en 

communicatie bij een verze-

keringsmaatschappij en als 

adviseur bij reclame- en ad-

viesbureaus. 

‘Als je er echt achter 

wilt komen wat 

mensen beweegt, 

moet je de “customer 

journey” onderzoeken.’
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deel van ons gedrag automatisch verloopt. 
Zoals gewoontegedrag of onbewuste reac-
ties op wat andere mensen doen. Het zijn 
twee soorten gedrag die je op verschillende 
niveaus moet benaderen. Bij automatisch 
gedrag hebben argumenten meestal niet 
zoveel zin. Maar ook dat automatische 
gedrag kun je beïnvloeden. Je moet dan 
alleen naar andere technieken grijpen.”

“Als veel mensen het goede gedrag 
vertonen, is het bijvoorbeeld verstandig 
om dát te communiceren en niet dat veel 
mensen het fout doen. Dan communiceer 
je dat het foute gedrag normaal is. Dat 
het kennelijk niet zo erg is. Een reclame-
spotje dat begint met: ‘Elk jaar gooien we 
anderhalf miljoen flesjes weg…’, leidt tot 
de verkeerde reactie: ‘Dan kan die van mij 
er ook nog wel bij.’ Een voorbeeld van een 
andere techniek is ‘prompting’: men-
sen herinneren aan iets wat ze eigenlijk 
weten, maar waar ze zich toch niet altijd 
naar gedragen. In Amsterdam leidde 
de toepassing van dat principe met een 
bordje ‘Wacht op groen’ met een smiley 
en twee duimpjes omhoog ertoe dat veel 
minder fietsers door rood reden.”

Bert Pol waarschuwt voor te gemakkelijke 
conclusies. ‘Evidence-based’ blijft zijn 
uitgangspunt. Met andere woorden, dat 
wat – in een zoveel mogelijk vergelijk-
bare context – op een wetenschappelijk 
controleerbare wijze bewezen heeft te 

werken. Want wat op de ene plek werkt, 
kan niet zonder meer naar een andere 
plek gekopieerd worden: dat is het gevaar 
van het klakkeloos overnemen van best 
practices. In de praktijk is het niet altijd 
mogelijk effecten van communicatie-in-
spanningen te meten. De tijd is te kort of 
er is geen budget voor. “Maar belangrijk, 
ook voor je opdrachtgever, is je inspan-
ningen vooraf goed te verantwoorden”, 
stelt Bert Pol. “Door je communicatieve 
interventies evidence-based te maken en 
ook theory-based: werken met theorieën 
die het gedrag waarop je je richt verkla-
ren én voorspellen. Dan is er een goede 
reden om aan te nemen dat je interven-
tie gaat werken. Dan ben je dus vooraf 
al ‘accountable’. Je kunt bij je project 
stelselmatig experimenten doen en on-
derzoeken hoe mensen daarop reageren. 
Bijvoorbeeld door bij een omleiding voor 
voetgangers na te gaan of mensen ook 
daadwerkelijk de andere route nemen. 
En aan degenen die dat niet doen te 
vragen waarom ze dat niet doen. Als ze 
weerstand voelen, ligt dat dan misschien 
ook aan de wijze van communiceren? 
Dan kun je wel gerichter sturen bij de 
ontwikkeling van andere interventies in 
vergelijkbare contexten.”

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping.

http://www.cob.nl/verdieping
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Renovatie Slechts honderd uur nachtelijke afsluiting

Zestien nachtsluitingen zijn nodig om de renovatie van de Westerscheldetunnel helemaal af te 

ronden. Dat betekent dat er gedurende de hele renovatie effectief niet meer dan honderd uur in de 

tunnel wordt gewerkt. Jan Verbrugge, projectleider NV Westerscheldetunnel, en Christian Braat 

(projectleider Westerscheldetunnel Maintenance, Croonwolter&dros) leggen uit hoe dat kan. 

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

Jan Verbrugge, 
NV Westerscheldetunnel

Christan Braat, 
Croonwolter&dros

De Westerscheldetunnel vormt de verbinding tussen 
Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Er is geen redelijke 
alternatieve route. Van afsluiting kan daarom geen spra-
ke zijn. In de aanbesteding was beperking van overlast 
een belangrijk EMVI-criterium dat voor zeventig procent 
meetelde. De winnende combinatie Croonwolter&dros, 
Mobilis en BAM was niet de goedkoopste aanbieder, 
maar scoorde hoog met een plan waarbij er niet meer 
nachtelijke deelafsluitingen nodig zijn dan normaal 
gesproken al voor regulier onderhoud zijn ingepland.

Op 8 mei 2017 is eerst het nieuwe tunnelbesturings-
syteem in gebruik genomen. Daarmee werd de basis 
gelegd voor een gecontroleerde stapsgewijze uitvoe-
ring. Jan Verbrugge: “Elk systeem wordt eerst parallel 
opgebouwd, geïnstalleerd en een maand lang aangezet 
zonder dat de functionaliteit al wordt gebruikt. Pas wan-
neer een systeem stabiel draait, integreren we de nieuwe 
functionaliteit in de besturing. Na elke installatie worden 
steeds alle veiligheidstesten uitgevoerd, waardoor de 
‘eindtest’ na de renovatie bijna een formaliteit zal zijn.”

Het soepele verloop van de renovatie komt volgens 
Christian Braat ook doordat de NV Westerscheldetunnel 
er niet voor heeft gekozen om de renovatie separaat aan 
te besteden maar integraal in het twintigjarig onder-
houdscontract op te nemen. “Daardoor hebben we de 
complete keten steeds van A tot Z in beeld.”  

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping.Renovatiewerkzaamheden in de tunnel. (Foto: NV Westerscheldetunnel)

Beleid Brusselse tunnels komende jaren grondig op de schop

Pascal Smet,
BHG

Onderhoud aan de Brusselse wegtunnels stond decennia op een laag pitje. Na incidenten waarbij 

de slechte staat van de tunnels pijnlijk duidelijk werd, is dat veranderd. Met spoed zijn alle tun-

nels geïnspecteerd en in 2016 is een meerjareninvesteringsprogramma vastgesteld, inclusief een 

actieplan voor de meest urgente problemen. 

“Het is natuurlijk een pijnlijke constatering dat men 
in het verleden niet echt werk heeft gemaakt van onze 
tunnels”, zegt Pascal Smet, minister van Mobiliteit 
en Openbare Werken van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (BHG). “Maar zoals een Chinees spreekwoord 
stelt: de beste tijd om een boom te planten was twintig 
jaar geleden, de één na beste is nu. In het meerjaren-
investeringsprogramma hebben we vastgelegd hoe we 
ervoor zorgen dat alle Brusselse tunnels binnen tien 
jaar grondig zijn gerenoveerd. Aangezien we niet overal 
tegelijk aan de slag kunnen, hebben we prioriteiten 
gesteld op basis van de inspecties en een risicoanalyse. 
Ondertussen gaan we na hoe de tunnels die nog niet 
zijn gerenoveerd risicoloos open kunnen blijven. Dat 
betekent dat we onderhoud uitvoeren en maatregelen 
nemen als dat nodig is.”

Het eerste grote renovatieproject dat volgens de syste-
matiek van het meerjareninvesteringsprogramma ge-
beurt, betreft de renovatie van de Hallepoorttunnel. “De 
noodzaak om deze tunnel te renoveren is groot”, stelt 

Dimitri Strobbe, adviseur van minister Smet . “Er waren 
veel ongevallen, de kabels en leidingen waren verouderd, 
de waterdichting onder de rijbanen lekte en de veilig-
heidsvoorzieningen voldeden niet meer aan de actuele 
eisen. Het komt erop neer dat we alles moeten aanpak-
ken en alleen de hoofdconstructie kunnen handhaven.” 

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

Kaart van de VRT: rode tunnels hebben opvallende mankementen, oranje tunnels 

worden gerenoveerd en de groene tunnels zijn open. (Beeld: via deredactie.be)

Dimitri Strobbe,
BHG

www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
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N E T W E R K & C O B

Civiel anders 
(ver)bouwen

Digitale 
tunneltweeling

Tunnel waardevol 
in zijn omgeving

Adaptieve 
installaties

Over vijf jaar zijn we zover dat we in Nederland installaties in tunnels kunnen uitwisselen, 
waarbij we de zekerheid hebben dat de bestaande functionaliteit in stand zal blijven. Ook 
zullen we de installaties kunnen uitwisselen zonder dat er meer tunnelsluitingen nodig 
zijn dan de sluitingen die voor het reguliere onderhoudsregime al gepland zijn. 

Over vijf jaar worden de eerste tunnels met voor het overgrote deel cradle-to-cradle-instal-
laties opgeleverd. Het energieverbruik van installaties is nog maar de helft van het huidige 
energieverbruik.

We hebben testcentra waarmee deelsystemen gecertificeerd kunnen worden. Integrale 
functionaliteit wordt van tevoren uitgewerkt en geverifieerd via een digitale tweeling van 
de tunnel, zodat op voorhand al vaststaat dat een wijziging of nieuwbouw correct zal func-
tioneren. Afhankelijk van de snelheid van de implementatie van de digitale tunneltweeling 
zal deze ontwikkellijn gekoppeld worden aan/in de tweeling. Zodra meer tunnels gegevens 
leveren, kunnen ook prestaties op systeemdeelniveau onderling vergeleken worden. 

Kunstmatige intelligentie voor tunnels heeft de eerste vier jaren nog minder prioriteit. Wel 
moeten de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten worden gehouden, niet alleen binnen 
het infra-domein, maar zeker daarbuiten.

Over vijf jaar zijn we in staat om inspecties uit te voeren die gebaseerd zijn op gevali-
deerde middelen en methodes, die ons inzicht geven in de daadwerkelijke levensduur van 
tunnels. De scope van renovaties wordt bepaald op basis van een gestructureerde en op 
meer feitenkennis gebaseerde afwegingen.

Over vijf jaar loopt een onderzoeksprogramma waarin nieuwe technieken en materialen 
worden bestudeerd en getest voor gebruik in de ondergrond. De eerste resultaten worden 
toegepast in een proof-of-concept-tunnel.

Over vijf jaar hebben we standaardmaten en -modules gedefinieerd. Bovendien wordt in 
planstudies van nieuwbouw altijd de vraag gesteld: ‘Levert extra capaciteit meer waarde?’

Het startpunt van de digitale tunneltweeling is de visualisering in 3D-BIM, dat met 
behulp van logische koppelvlakken en een modulaire opbouw groeit naar 6D-BIM. Over vijf 
jaar biedt de digitale tunneltweeling meer functionaliteit dan 6D-BIM, doordat er functi-
onele- en systeemmodellen en simulatie- en gamingfunctionaliteit worden toegevoegd. 
De digitale tunneltweeling is daarmee een kopie van de echte tunnel (visueel, werking en 
systeem-, omgevings- en gebruikersgedrag). In de digitale tunneltweeling ziet alles eruit 
als in de echte tunnel en werkt ook alles hetzelfde.

Over vijf jaar zal de digitale tunneltweeling in één model functioneren waarbij de testom-
geving, visualisaties en de simulatie-engine toegepast zijn. Testen en validatie vinden 
bijna volledig in de digitale tunneltweeling plaats en worden geaccepteerd door bevoegd 
gezag en andere stakeholders. Hulpdiensten gebruiken de digitale tweeling om te oefe-
nen. De digitale tunneltweeling wordt gebruikt om zowel tijdens bouw als renovatie het 
ontwerp te optimaliseren, meer waarde toe te voegen (bv. duurzaamheid), de bouwtijd te 
verkorten of draagvlak te genereren. De digitale tunneltweeling wordt eenvoudig overge-
dragen van uitvoering naar beheer.

Over vijf jaar hebben we ervaring opgedaan met het toepassen van de integrale blik op 
tunnelprojecten en hebben we een procesaanpak die borgt dat de kansen voor de omge-
ving benut worden. Met enkele praktijkcases in het stedelijk gebied is ervaring opgedaan 
met de sprong van objectveiligheid naar systeemveiligheid. Afwegingen hierover worden 
integraal gemaakt. Ontwikkelingen rond resilient cities zijn hierbij betrokken.

Over vijf jaar...
Budget en opbrengst
Er is een budget van € 7,95 mil-
joen nodig voor de eerste vijf jaar. 
Deze investering is alleen te ver-
antwoorden als de opbrengsten 
minimaal hetzelfde zijn en de 
businesscase rond te maken is. 
Een aantal COB-experts heeft op 
basis van in deze sector gebrui-
kelijke kengetallen een aantal 
berekeningen gemaakt. Samen-
gevat komt het erop neer dat dit 
programma tot en met 2022 
€ 9,5 miljoen gaat opleveren.



   
de Onderbouwing  |   #28

19

Naar de stip op de horizon

TUNNELPROGRAMMA IN HET KORT
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Het moet en kan beter. We stellen drie prioriteiten: 
tunnels moeten adaptiever, met minder hinder en 
meer waarde ontworpen, gebouwd, onderhouden 
en gerenoveerd worden.

Het tunnelprogramma volgt de formule die het COB-
netwerk kent en herkent als succesvol: een combinatie 
van onderzoek in de praktijk, met de wetenschap en 
marktpartijen, leren en toepassen in de praktijk en kennis 
en ervaring delen met en door professionals. Zo is dit 
programma zelf ook tot stand gekomen.

PRAKTIJKPROJECTEN

Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, big data, de veranderende overheid, de mondige 

burger, de energietransitie en klimaatadaptatie zijn de belangrijkste ontwikkelingen die op ons af 

komen. De verkenning van het COB in 2016 heeft geresulteerd in een visie op de tunnel van de 

toekomst. Deze langetermijnvisie op tunnels is vertaald naar een praktisch programma voor de 

komende vijf jaar met een doorkijkje naar 2050. 

Modulariteit voor installaties.

Cradle-to-cradle voor installaties.

Koppeling naar digitale tunneltweeling.

Kunstmatige intelligentie voor tunnels.

Juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties.

Inzicht in de daadwerkelijke levensduur van 
ondergrondse constructies.

Nieuwe technieken die minder hinderlijk zijn en meer 
waarde mogelijk maken.

(Robuustere) constructies voor meer speelruimte en het 
ontwikkelen van netwerken onder- en bovengronds.

Juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties.

Reële dynamische beeldbeleving (meer onderling begrip 
bij stakeholders).

Validatieprocessen en systeemgedrag in vroeg 
ontwerpstadium.

Opleiden, oefenen en trainen zonder fysieke 
beschikbaarheid van de tunnel.

Testen, upgraden, downgraden en cyber security in 
veilige, identieke omgeving.

Voorspelbaar beheer en onderhoud, inclusief relatie 
duurzaamheid.

Certificering en plugins.

Relatie (stedelijk) netwerk en automotive.

Juridische, wettelijke en beleidsmatige consequenties.

De omgeving staat centraal in de afwegingen die gemaakt 
worden bij de renovatie en nieuwbouw van tunnels.

Een breed geaccepteerd (economisch) model dat het 
mogelijk maakt om alle baten te waarderen.
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AFSTUDEERONDERZOEK

Uit de 

school  

geklaptHorizontale bodem- 
afsluiting door middel van 
waterglasinjectie 

De toepassing van waterglasinjectie als bodemafsluiter in bouwkuipen wordt in Nederland 

regelmatig toegepast. Door het plaatselijk verlagen van de doorlatendheid van de bodem wordt 

grondwater grotendeels tegengehouden. In dit afstudeerwerk zijn de invloed van omgevingstril-

lingen en injectiedruk op de doorlatendheid van een waterglasinjectie nader onderzocht.

AFSTUDEERDERS

Robin Gerssen (boven)

Edward van de Werf-

horst

PROJEC T

Horizontale bodem- 

afsluiting door middel 

van waterglasinjectie

WA AR

Windesheim Zwolle, 

opleiding Civiele 

techniek 

De techniek
Het injecteren van grond door middel van een 
waterglasinjectie wordt veelal aangeduid met 
de Engelse term ‘permeation grouting’. Deze 
techniek berust op het vullen van de poriën in 
een injecteerbaar zandpakket, waarbij de kor-
relstructuur intact blijft. Een waterglasinjectie 
is een vorm van horizontale bodemafsluiting 
waarbij de injectievloeistof, dat een mengsel is 
van waterglas, water en een harder, een water-
remmende laag vormt in de bodem van een 
bouwkuip. De waterremmende laag is opge-
bouwd uit aansluitende, min of meer bolvormige 
elementen, waarbij de waterremmende werking 
wordt verkregen doordat het mengsel omslaat 
en een gel vormt. Doordat de zandkorrels als 
het ware aan elkaar gekit worden, ontstaat een 
hechte laag met een sterk gereduceerde doorla-
tendheid van 1*10-4 m/s à 1*10-5 m/s (k-waarde 
zand) tot maximaal ongeveer 1*10-7 m/s als 
resultaat. Een met waterglas geïnjecteerde laag 
is qua doorlatendheid dus vergelijkbaar met een 
natuurlijke silt- of kleilaag. 

Redenen om een waterglasinjectie als hori-
zontale bodemafsluiting te kiezen in plaats 
van een onderwaterbetonvloer zijn veelal de 
verkorte bouwtijd en het minder diepe beno-
digde ontgravingsniveau. Een waterglasinjectie 
heeft een uithardingstijd van slechts een week 
in tegenstelling tot de vier weken die nodig zijn 
voor een onderwaterbetonvloer. 

Een waterglasinjectie kan niet willekeurig in de 
bodem van de bouwkuip gerealiseerd worden. 
Vooraf dient in het ontwerp aan de hand van 
een evenwichtsprincipe op basis van de wet 

van Archimedes de diepte van de injectielaag te 
worden bepaald. Hierbij geldt dat de waterdruk 
onder de injectielaag niet groter mag zijn dan de 
gronddruk die na ontgraving op de injectielaag 
werkt. Als aan de voorwaarde wordt voldaan, zal 
opbarsten van de injectielaag niet optreden. 
 
Het onderzoek 
Uit een aantal praktijkprojecten is gebleken dat 
een waterglasinjectie onvoldoende resultaat 
geeft met betrekking tot de waterremmende 
werking. De oorzaken hiervoor kunnen sterk 
uiteenlopen. Zowel in het ontwerp als uitvoering 
kunnen oorzaken te vinden zijn. In overeenstem-
ming met de afstudeerbedrijven CRUX Enginee-
ring en B&P Bodeminjectie is voor het onder-
zoek gekozen om twee uitvoeringsaspecten te 
onderzoeken, namelijk omgevingstrillingen en 
de injectiedruk. Er is onderzocht in hoeverre deze 
twee aspecten de waterremmende werking van 
een waterglasinjectie kunnen beïnvloeden. 

Het aspect omgevingstrillingen is beproefd 
door een grondmonster in een met waterglas 
geïnjecteerd stuk pvc op verschillende momenten 

“Door het onderzoek kunnen 
we discussies in de toekomst 
voorkomen”

Dr. ir. ing. Almer E.C. van der Stoel
Afstudeerbegeleider

Directeur CRUX Engineering



   
de Onderbouwing  |   #28

21

AFSTUDEERONDERZOEK

in trilling te brengen. Er is getrild 
tijdens injectie, tijdens kippen 
(omslaan injectievloeistof naar gel) 
en na 72 uur uitharden. Hieruit is 
gebleken dat trillingen na 72 uur 
uitharden de doorlatendheid van 
de injectielaag met een factor 10 
hebben vergroot in vergelijking met 
de nulmeting (van 0,16*10-7 m/s naar 
1,67*10-7 m/s). Het aspect injectiedruk 
is onderzocht door in een proefbak 
drie verschillende injectiedrukken toe 
te passen en van elke injectielaag na 
72 uur uitharden de doorlatendheid 
te meten. Het is belangrijk om te 
weten dat de injectiedruk ontstaat 

uit het injectiedebiet dat vooraf is 
ingesteld. Uit de proef is gebleken 
dat de doorlatendheid bij de 
injectielagen geïnjecteerd met 2 L/
min (6,26*10-7 m/s) en 5 L/min 
(5,40*10-7 m/s) nagenoeg gelijk is 
gebleven. De injectielaag geïnjecteerd 
met 8 L/min heeft een afwijkende 
doorlatendheid laten zien, namelijk 
12*10-7 m/s, wat ruim twee keer 
hoger is in vergelijking met de andere 
twee injectielagen. Uit een analyse 
is gebleken dat in de laag die is 
geïnjecteerd met 8 L/min ruimtes zijn 
ontstaan waarbinnen geen menging 
tussen het zand en waterglasmengsel 

heeft plaatsgevonden. Dit gegeven in 
combinatie met het drukfiguur van 
deze injectielaag, die enorm fluctueert 
en relatief grote pieken en dalen 
weergeeft, duidt op het optreden van 
fracturing (grondscheuring). Dit wil 
zeggen dat het geïnjecteerde zand 
niet de capaciteit heeft gehad om de 
injectiedruk te verwerken, waardoor de 
korrelstructuur is veranderd en er geen 
sprake meer is van injecteren volgens 
het permeation-groutingprincipe. In 
de praktijk zal het water daarom langs 
de gevormde lenzen stromen en zal de 
doorlatendheid nog vele malen hoger 
zijn dan in de proef gemeten.

Op basis van het onderzoek is het aan 
te bevelen om voor de omgevingstril-
lingen nader onderzoek te doen en 
hierbij de amplitude en frequentie 
te wisselen en op meer momenten 
tijdens het uithardingsproces te tril-
len. Trillingen hebben niet allemaal 
dezelfde frequentie en door bij meer 
momenten tijdens uitharden te tril-
len, wordt beter in kaart gebracht in 
hoeverre trillingen het uitharden kun-
nen beïnvloeden. In het kader van de 
invloed van de injectiedruk is het sterk 
aan te bevelen om te injecteren volgens 
het permeation-groutingprincipe en 
hierbij altijd de injectiedruk te moni-
toren en vast te leggen. Het drukfiguur 
zegt namelijk veel over het effect van 
de injectievloeistof op het grondpak-
ket en hieruit kan afgeleid worden of 
fracturing optreedt.
 

Meer informatie 
 Ga naar de Verdieping voor de 

scriptie en meer beeldmateriaal:  
www.cob.nl/verdieping.

Indicatie opbouw waterglasinjectie in bodem van bouwkuip. (Figuur: Gerssen en Van der Werfhorst)

“Edward en Robin hebben in relatief korte tijd veel werk verzet met betrekking tot een complex onderwerp. Het leuke en waar-

devolle aan het onderzoek is dat ze een breed scala aan onderzoeksaspecten hebben opgepakt, van literatuurstudie tot het zelf 

bouwen van een proefopstelling en het hiermee uitvoeren van proeven. Dan blijkt overigens meteen hoe weerbarstig de (on-

derzoeks)praktijk soms is! De geschiktheid en/of doorlatendheid van bodeminjectielagen heeft de afgelopen jaren een aantal 

maal tot discussies geleid. Door het onderzoek hebben we de mogelijkheid die discussies in de toekomst te voorkomen. De 

resultaten van het onderzoek zijn namelijk met enige extra inspanning goed te vertalen naar de uitvoering van bodeminjectie-

werkzaamheden en ze hebben een waardevolle aanzet gegeven voor vervolgonderzoek. Binnenkort zullen we in een publicatie 

in het vakblad Geotechniek gezamenlijk hier meer over vertellen.”

www.cob.nl/verdieping
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Ondergrondse kabels en leidingen doen meestal heel onzicht-

baar hun (heel erg nuttige) werk. De producten die ze vervoeren, 

worden bijna ongemerkt ‘doorgesluisd’ of gebruikt. Drie pro-

jecten laten zien dat het ook opvallender kan.

Energie >
Onder het Jubilee Park in Londen 

liggen talloze kabels die de 
omliggende winkels, kantoren en 

woningen van energie voorzien. 
Daar haalde kunstenaar Admir 

Jukanovic zijn inspiratie vandaan  
voor zijn installatie Kablovi Park. 
‘Kablovi’ is Bosnisch voor ‘kabel’ 

en dat is te zien: stukjes ‘kabel’ 
komen hier en daar roodgloeiend 

boven het maaiveld uit.

In de 
buitenlucht

Zo  

kan het 

ook!

< Zee-orgel
In de Kroatische stad Zadar is met ondergrondse pijpen een ‘zee-orgel’ gebouwd. Als golven de kade overspoelen, stroomt het water (een aantal van) de vijfendertig orgelpijpen binnen, waardoor de lucht daarin naar boven wordt geduwd. Elke traptrede bevat zeven pijpen die samen boven-gronds een harmonieus akkoord laten horen. 

 < IJsberg
Het bedrijf Ice Stupa bedacht een creatieve oplossing voor 
het watertekort in Ladakh, in het noorden van India. In de 
winter wordt water via een ondergrondse leiding vanuit de 
naastgelegen Himalaya’s naar beneden én weer naar boven 
geleid: wanneer het water van grote hoogte valt, bevriest 
het tot een kunstmatige ijsberg. En die ijsberg voorziet de 
lokale bevolking tot en met mei van water.

(Foto’s: Flickr/linssimato en kzoop)

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

(Foto’s: Admir Jukanovic)

(Foto’s: facebook.com/icestupa)
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Kort Lezen Doen

Virtueel archeologisch museum voor 
Rotterdamsebaan
 
Bij het archeologisch onderzoek voor de 
Rotterdamsebaan zijn veel bijzondere 
vondsten gedaan. Om zoveel mogelijk mensen 
de vondsten te laten zien, is er een virtueel en 
interactief museum gemaakt.   

Het archeologisch museum is te bezoeken via 
een computer in het informatiecentrum van de 
Rotterdamsebaan. De digitale museumzalen 
bevatten foto’s en filmpjes van de opgravingen, 
3D-modellen van de vondsten en visualisaties 
van het leven in de Romeinse en laatmiddel-
eeuwse tijd. Het virtuele museum laat ook zien 
hoe archeologisch veldonderzoek wordt gedaan. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Gunning Blankenburgverbinding
 
Rijkswaterstaat kan de A24 Blankenburg-
verbinding (BBV) nog niet definitief gunnen. 
Eerder is de opdracht voorlopig gegund aan het 
consortium BAAK. De andere inschrijver maakt 
gebruik van het recht om bezwaar te maken.

De A24 Blankenburgverbinding verbindt bij 
Rotterdam de A20 en de A15 met elkaar. 
Het project omvat onder meer een land- en 
zinktunnel. Twee partijen waren in de race voor 
het ontwerp, de realisatie en het beheer en 
onderhoud gedurende twintig jaar van de be-
staande en nieuwe infrastructuur. In juli 2017 
werd het project voorlopig gegund aan BAAK, 
een combinatie van Ballast Nedam, Macquarie, 
en DEME. De andere partij heeft hiertegen be-
zwaar gemaakt. Op woensdag 11 oktober 2017 
is de zitting; Rijkswaterstaat verwacht daarna 
binnen veertien dagen de uitspraak.   

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Parkeergarage onder Vijzelgracht?
 
Omwonenden van metrostation Vijzelgracht 
zijn onlangs geïnformeerd over het plan om in 
de ruimte boven het station een volautoma-
tische ondergrondse garage aan te leggen. De 
gemeenteraad moet nog instemmen. 

Bij de bouw van de Noord/Zuidlijn is ter hoogte 
van de halte Vijzelgracht een smalle hoge 
schacht vrijgehouden. De gemeente heeft 13,5 
miljoen euro gereserveerd voor de realisatie van 
de Vijzelgrachtgarage. Als de gemeenteraad 
instemt, zou de bouw  in 2019 moeten starten.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Kennistraject Gaasperdammertunnel

Elders in dit blad heeft u het al kunnen lezen: 
Rijkswaterstaat, aannemerscombinatie IXAS en 
het COB leggen samen de lessen vast die geleerd 
worden tijdens de aanleg van de Gaasperdam-
mertunnel. Het rapport dat op 22 september 
2017 is gepresenteerd, is te downloaden vanaf 
de kennisbank.

De evaluatie van het project Gaasperdammertunnel 
is in 2016 officieel van start gegaan. Aan de hand 
van interviews 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. De resulta-
ten zijn samengebracht in het rapport Kennistraject 
Gaasperdammertunnel, deel 1.

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

Evaluatie mantelbuizenputconstructie

De gemeente Alphen aan den Rijn wil kabels 
en leidingen geordend, veilig en bereikbaar 
aanbrengen en beheren. De gemeente voerde 
hiertoe een pilot uit met een zogeheten man-
telbuizenputconstructie. In samenwerking met 
het COB is de pilot geëvalueerd. Het rapport is te 
downloaden vanaf de kennisbank.

Een mantelbuizenputconstructie bestaat uit een 
aantal inspectieputten die onderling verbonden zijn 
door mantelbuizen met daarin kabels en leidingen. 
Met de pilot in Alphen aan den Rijn is onderzocht of 
deze constructie een standaardoplossing kan wor-
den voor een geordende ondergrond en het veilig 
en bereikbaar aanbrengen en beheren van kabels 
en leidingen. De evaluatie op basis van interviews 
met betrokkenen laat zien dat standaardisatie kan 
helpen om het systeem breed toepasbaar te maken.

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

NSTT No-Dig Event 2017

Ook in 2017 staat het NSTT No-Dig Event weer 
geheel in het teken van het sleufloos aanleg-
gen, vervangen, renoveren en onderhouden 
van ondergrondse kabels en leidingen.

De Nederlandse vereniging voor sleufloze 
technieken en toepassingen (NSTT) organiseert 
in 2017 het NSTT No-Dig Event voor de vijfde 
maal. De jubileumeditie wordt extra bijzonder 
met een ruimere binnen- en buitenbeurs, meer 
demonstraties, spannende wedstrijden en een 
informatief programma in het Inlooptheater. U 
bent ook van harte welkom op de netwerkborrel 
aan het einde van elke beursdag.

11 en 12 okt. 2017 • Hart van Holland, Nijkerk •  
www.no-dig-event.nl

Nationaal verkeerskundecongres

Het Nationaal verkeerskundecongres is de 
jaarlijkse kennisplek voor verkeers- en mobi-
liteitsprofessionals van Nederland en België.

Het NVC2017 beslaat twee dagen. Op 1 
november is er een precongres waarop ont-
moeten, beleven en netwerken centraal staan. 
Op 2 november voeren kennisuitwisseling en 
-verdieping de boventoon. De dag begint met 
een plenair programma over de transities in de 
kerngebieden bereikbaarheid, leefbaarheid en 
veiligheid. Na de lunch kunt u kiezen uit veertig 
verdiepingssessies.

1 en 2 nov. 2017 • Nieuwe Buitensociëteit, 
Zwolle • www.nationaalverkeerskundecongres.nl

Geotechniekdag

KIVI, ie-net en SBRCurnet organiseren samen 
de Geotechniekdag. Dit jaar is het thema 
‘Doorgrond je omgeving’.

De beïnvloeding door trillingen, vervormingen 
en grondwater speelt tegenwoordig een grote 
rol in het draagvlak vanuit de gemeenschap 
voor civieltechnische projecten. Daarom is 
er tijdens de Geotechniekdag 2017 speciale 
aandacht voor de omgeving. Na het plenaire 
ochtendprogramma zijn er parallelsessies 
over onder meer geohydrologie, dijken en 
omgevingsdata. Tijdens het congres wordt 
ook de Keverling Buisman Prijs uitgereikt voor 
publicaties die bijdragen aan de ontwikkeling 
van het vakgebied geo-engineering.

7 nov. 2017 • Chassé Theater, Breda •  
www.geotechniekdag.nl
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KIVI
Engineering Society

Afdeling Tunneltechniek en 
Ondergrondse Werken 

Op woensdag 11 oktober 2017 kunt u meereizen naar Leiden en Rotterdam. Op 

het programma staan drie mooie projecten: de parkeergarages Lammermarkt en 

Garenmarkt in Leiden en de Maastunnel in Rotterdam. In Rotterdam krijgt u bij 

hoge uitzondering toegang tot de momenteel afgesloten tunnel, een unieke kans.  

Wilt u mee, meld u dan nu aan via www.cob.nl/projectenmarathon. Vol is vol!

Technische hoogstandjes en de nieuwste bouwwerken,  
u maakt het mee tijdens de Projectenmarathon!  

Het jaarlijkse evenement van KIVI TTOW en het COB 
brengt u op plekken waar u normaal niet mag komen 

en er is volop gelegenheid voor vragen.

Projectenmarathon
11 oktober 2017

In samenwerking met het COB en studievereniging de Ondergrondse nodigt KIVI TTOW u van harte uit voor:

Aanleg parkeergarage Garenmarkt. (Foto: COB) Parkeergarage Lammermarkt. (Foto: Jorrit Lousberg) Renovatie Maastunnel. (Foto:facebook.com/maastunnel)


