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Met o.a.:

• Timo Heimovaara (TU Delft): 
nieuwe kennis in markttoepassingen

• Young professionals als denktank

• JongSTRONG: netwerk in 
ontwikkeling

• Kennis over afzinken gaat van 
generatie op  generatie

• Samenwerken in de 
ondergrondse infra



Jong en oud leren van elkaar 

In 2011 concludeerde Ab Schreuders, initiator van de 
Schreudersprijs, dat er te weinig gekeken wordt naar wat je 
van het verleden kunt leren. In deze Onderbouwing zien we 
dat het netwerk dat leren steeds beter in de vingers krijgt. En 
daarnaast zijn inspiratie haalt uit nieuwe bronnen.

Praktische kennis maakt het mogelijk om in een specifieke context 
resultaten te bereiken. Er zijn passende persoonlijke en organisato-
rische kennis en vaardigheden nodig, zodat mensen, zoals we dat 
wel noemen, ‘deep smart’ worden. Wanneer zij beschikken over een 
complex van kennis (vakkennis, mensenkennis, omgevingskennis, 
etc.), houding en gedrag, leidt dat in een complexe omgeving tot goede 
beslissingen en slimme en uitvoerbare acties. Deep smart word je door 
ervaringen te doorleven, te delen en erop te reflecteren met oog voor 
wat in de complexe omgeving mogelijk is.

Het begrip ‘deep smart’ sluit aan bij wat we eerder dit jaar als dé onder-
liggende waarde voor ontwikkeling in het netwerk hebben genoemd: 
samenwerking. Voor goede informatie over de context en de moge-
lijkheden binnen het aanwezige kader heb je namelijk voortdurend 
anderen nodig die je kent en vertrouwt. Deep smart worden vraagt een 
voortdurende én wederkerige overdracht van oud naar jong, van theorie 
naar praktijk, van persoon naar organisatie, van afronding naar opstart 
en van abstract naar concreet. Organisaties die dat stimuleren zullen in 
de toekomst – beweer ik – succesvoller worden dan zij die dat niet doen.

We praten bij het COB dan ook weinig over kennisvalidatie en -door-
werking, omdat deze termen ervan uitgaan dat kennis in pakketjes de 
wereld ingestuurd kan worden: eerst maken we kennis, dan laten we 
die kennis ‘doorwerken’. Ik vermoed dat die splitsing niet werkt. Kennis 
bestellen als een pizza gaat voorbij aan de essentie van praktische 
kennis; die wordt namelijk ontwikkeld tijdens een voortdurend en 
gezamenlijk leerproces. Zo’n leerproces levert brede professionals op, 
die elkaar ook nog eens goed kennen.

Een bijdrage aan het gezamenlijk leren is ook de kennisagenda 2015-
2020 die we in de afgelopen maanden samen met u hebben gemaakt. 
U leest er meer over in de rubriek In focus. De agenda laat zien dat het 
netwerk, u dus, bruist van de plannen. Leren en ontwikkelen staan cen-
traal: u wilt ‘deep smart’ worden. En dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, 
want waarom had u ook al weer voor dit vak gekozen?

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

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

VOORWOORD INHOUD

 
THEMA: JONG EN OUD

Ondergronds bouwen is een typisch ervarings-

vak. Toch hebben beginnelingen het vakgebied 

ook veel te bieden. Datzelfde geldt voor nieuwe 

kennis en technologie. Hoe voegen jong en oud 

zich bij elkaar?  

Hoe zorg je ervoor dat nieuwe kennis landt in de praktijk?
Timo Heimovaara, hoogleraar Geo-environmental Engineering  
aan de TU Delft, denkt niet dat er een standaardaanpak is die 
garandeert dat nieuw ontwikkelde kennis en technologie wordt 
toegepast, maar zijn ervaringen in de bodemsanering hebben  
hem veel geleerd over de belangrijke factoren.

Jongeren anticiperen op veranderingen in de markt
Bij Generation Croon gaan netwerken, persoonlijke ontwikkeling 
van young professionals en een denktankfunctie hand in hand.

‘Met wie wil jij weleens belangen verstrengelen?’ 
Een voortzetting van Jong SKB, maar met nieuw elan en nieuwe 
uitgangspunten. Het platform JongSTRONG is volop in ontwikkeling.

DE DIALOOG: Overdracht van oude naar nieuwe generatie
Bij Van Hattum en Blankevoort gaat kennis over afzinken van 
generatie op generatie. Zo bewaken ze de continuïteit.

Grensoverschrijdend in de ondergrond
Wat is er nodig om energie- en nutsbedrijven te laten samen- 
werken in de ondergrond? Young professionals geven antwoord.

PRAKTIJK

Rijkswaterstaat overweegt ‘Knoppentrainer’ in te zetten als 
generiek opleidingsinstrument
Om de wegverkeersleiders te trainen voor het bedienen van de 
tunneltechnische installaties in de landtunnel A4 Delft-Schiedam, 
ontwikkelde Covalent de Knoppentrainer. De software is zo 
gemaakt dat het ook voor andere tunnels gebruikt kan worden.

Zuidasdok: vier opdrachtgevers, één projectorganisatie
Het project wordt in alle opzichten integraal opgepakt. Ruimtelijk en 
functioneel, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van de veiligheid.

Kennisplatform Tunnelveiligheid bloeit en groeit
Wat hoofdzakelijk begon als loket voor vragen is inmiddels een 
belangrijk knooppunt voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

NETWERK&COB

Workshop brengt oplossing in zicht
“We zijn ervan overtuigd dat er bij reconstructieprojecten meer 
maatschappelijke waarde kan worden bereikt als we op een  
andere manier omgaan met de kabels en leidingen. Maar wat  
die manier is…?” Patricia Rozenblad van de provincie Zuid- 
Holland benaderde het COB om dat te onderzoeken. De  
verbreding van de N213 lijkt ervan te profiteren.

EN VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS COB-programma 2015-2020  

DE VISIE VAN... Martin van Staveren, Geo-Impuls

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Ondergrond als uitgangspunt

ZO KAN HET OOK Toffe tunnels

KORT, LEZEN, DOEN Op de hoogte en op de agenda
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COB-UPDATE

COB-congres 15 okt.  
in Delft

Dit jaar kunnen we u gewoon bij ons thuis 
uitnodigen voor het COB-congres. Op 15 
oktober 2015 bent u van harte welkom op 
de Bouwcampus! Meer informatie volgt bin-
nenkort. Participanten krijgen een oproep 
om ideeën in te sturen voor het programma.   

Netwerk uitgebreid met 
Deerns

Het COB verwelkomt Deerns als nieuwe 
participant. Deerns is een wereldwijd 
opererend ingenieursbureau dat zich richt 
op het realiseren van technische infra-
structuren van gebouwen en stedelijke en 
industriële gebieden. De veiligheid van de 
ondergrondse omgeving hoort daar ook bij.  

Ga voor meer informatie naar COB-update in de 

Verdieping: www.cob.nl/verdieping

KIBO-project krijgt vorm

Het COB werkt hard aan de invulling van  
het spoor ‘Ondergrondse infra’ van het 
kennis- en innovatieprogramma Bodem en 
ondergrond (KIBO). Naar verwachting kan  
het projectplan deze zomer aangeboden 
worden aan het ministerie van IenM.

De afgelopen maanden zijn er onder meer project-

leiders aangesteld voor diverse initiatieven. In de 

meeste gevallen lijkt financiering geen probleem: uit 

gesprekken met participanten blijkt dat veel partijen 

enthousiast zijn en graag meedoen. Al zo’n honderd 

personen vanuit het netwerk zijn op de een of ander 

manier bij het project betrokken. Er zijn drie thema-

bijeenkomsten in voorbereiding, waarbij met een 

kleine groep stakeholders over de werkpakketten zal 

worden gesproken.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Edith 

Boonsma of Karin de Haas: 085 4862 410 /  

edith.boonsma@cob.nl / karin.dehaas@cob.nl

Henk Werksma en Peter Pansters komen COB-team 
versterken

GeoTop 2015 vormt feestelijk slotakkoord

Geo-Impuls vierde op 23 april jl. het einde van het vijfjarige programma: het doel 
is bereikt (halvering van het aantal incidenten met een geotechnische oorzaak) en 
de website bevat meer dan honderd hulpmiddelen, best practices en artikelen.

Projectenmarathon 2015: komen we bij u op bezoek?

Bent u betrokken bij een bijzonder ondergronds project in Nederland en wilt u 
KIVI- en COB-leden daar alles over vertellen? Meldt u zich dan voor de Projecten-
marathon 2015. Het programma wordt deze zomer samengesteld.

Henk Werksma (H2Ruimte) is geen onbekende voor het COB. Hij is al 

een aantal jaren als facilitator betrokken bij de Carrousel Ondergrond en 

Ordening en mede-organisator van het jaarlijkse Flexival. Als coördina-

tor van het aandachtsgebied Ordening en waarde zal hij meer COB-

projecten onder zijn hoede nemen.

Peter Pansters (Arcadis) is nieuw binnen het COB. Vanuit zijn werk als 

adviseur assetmanagement infrastructuur brengt hij zowel kennis als 

een uitgebreid netwerk mee op het gebied van beheer en onderhoud. Het 

opzetten van een nieuw COB-platform over dit onderwerp is daarom aan 

hem toevertrouwd.

In de Verdieping stellen de heren zich aan u voor: www.cob.nl/verdieping

Op de GeoTop 2015 kregen praktijkprojecten geo-advies (linker foto) en zetten programmadeelnemers hun handtekeningen als belofte om het gedachtegoed van Geo-Impuls te blijven uitdragen. (Foto’s: Vincent Basler)

De Projectenmarathon is een jaarlijks 

evenement van ingenieursvereniging KIVI 

TTOW en het COB. Zo’n veertig enthousiaste 

ingenieurs, studenten en geïnteresseerde 

buitenstaanders gaan op één dag op bezoek 

bij meerdere praktijkprojecten, waarbij ze 

een presentatie en een rondleiding over de 

bouwplaats krijgen van experts,met volop 

ruimte voor vragen. 

Vorig jaar voerde de Projectenmarathon 

langs parkeergarage Nieuw Hoog Catharijne 

en de A2 Maastricht. Voor dit jaar zoekt de 

organisatie nog interessante ondergrondse 

projecten. Heeft u een suggestie of wilt u meer 

informatie? Neem dan contact op via 085 

4862 410 of ellen.vaneijk@cob.nl .

 

Zie ook www.cob.nl/projectenmarathon

Zo’n honderddertig gasten waren aanwezig bij 

de slotbijeenkomst, die mede-georganiseerd 

werd door het COB. Jan Hendrik Dronkers, 

DG Rijkswaterstaat, gaf aan trots te zijn: 

“Het is niet alleen een prestatie dat het doel 

is behaald. Ik ben vooral trots op de manier 

waarop: de partijen hebben steeds gezamenlijk 

opgetrokken in een open cultuur. Dat is hoe 

samenwerking hoort te gaan. Een prachtig 

voorbeeld voor de sector.” 

Lees meer via www.cob.nl/verdieping
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Diner van de 
Ondergrond  
luidt nieuwe 
periode in

Ieder jaar komen de kopstukken uit het 

COB-netwerk bij elkaar op het Diner van 

de Ondergrond. De editie op 26 maart jl.  

was extra bijzonder: samen met de gas-

ten vierden we de start van het COB op 

de Bouwcampus in Delft en namen we 

onze koers onder de loep.

De wereld verandert, en daarmee het profiel 
van het vakgebied en (de behoeftes van) de 
participanten van het COB. We bekijken gere-
geld wat deze veranderingen betekenen voor 
ons huidige en toekomstige werk. Begin 2015 
heeft het COB een conceptprogramma voor de 
komende jaren besproken met de participanten. 
De net ingestelde Programmaraad kreeg op het 
Diner van de Ondergrond op 26 maart 2015 
het laatste woord. De reacties waren positief, 
met waardevolle opmerkingen en suggesties. 
Alle feedback is verwerkt in het definitieve 
programma dat begin mei als cahier is gepubli-
ceerd. Al is ‘definitief’ niet helemaal het juiste 
woord: binnen het programma is genoeg ruimte 
om in te spelen op actuele kwesties en nieuwe 
vraagstukken. De inbreng van participanten was 
en blijft onmisbaar.

De kern van het COB-programma 2015-2020 
is een kennisagenda met vijftien vragen binnen 
vier thema’s: verbinden, assetmanagement, 
duurzaamheid en waardering. Bij alle vragen 
is aangegeven welk doel het COB nastreeft en 
welke activiteiten er zoal zijn of worden opge-
start om dat doel te bereiken. Voor de uitvoering 
rekenen we op het netwerk, want daarin ligt de 
kracht van het COB. Ondergronds bouwen is 
complex; er zijn veel factoren in het spel en er 
zijn veel partijen bij betrokken. Om als sector 
vooruit te komen, is samenwerking essentieel. 
De leuze van het COB is daarom ‘Kennis opdoen 
door meedoen’. Het cahier gaat uitgebreid in op 
deze werkwijze. Hopelijk inspireert het u om te 
blijven meedenken en meedoen.

Ga voor meer informatie naar de digitale versie van 

dit artikel: www.cob.nl/verdieping

(Foto: Vincent Basler)

In focus
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Hoe zorg je ervoor dat nieuwe 
kennis landt in de praktijk?

INTERVIEW | TIMO HEIMOVAAR A, HOOGLER AAR GEO-ENVIRONMENTAL ENGINEERING, TU DELFT

Vanuit het bedrijfsleven was prof. dr. ir. Timo Heimovaara intensief betrokken bij het TRIAS-

onderzoek naar in-situ bodemsaneringstechnieken. Inmiddels is hij hoogleraar Geo-environmental 

Engineering aan de TU Delft en onderzoekt hij hoe natuurlijke processen actief kunnen worden in-

gezet voor het oplossen van geotechnische en civieltechnische vraagstukken. Een gesprek over zijn 

ervaringen en plannen met kennisontwikkeling en markttoepassing.

“Ik geloof niet dat er een standaardaanpak is die garandeert dat 
nieuw ontwikkelde kennis en technologie ook daadwerkelijk 
wordt toegepast”, stelt Heimovaara. “Een succesvolle stap van 
kennis naar markttoepassing vraagt in ieder geval de betrokken-
heid van verschillende disciplines, zoals technici, bedrijfskundigen 
en mensen met marktkennis. Daarnaast zijn er probleembezit-
ters nodig. Verder is het belangrijk dat de juiste persoon op het 
juiste moment zijn verantwoordelijkheid neemt. Los daarvan zijn 
er algemene factoren. Hoe worden projecten bijvoorbeeld aanbe-
steed? Als dat gebeurt via dichtgespijkerde bestekken is er weinig 
stimulans voor aanbiedende partijen om met slimme oplossingen 
te komen. En dat geldt ook als opdrachtgevers aanbiedingen 
uitsluitend op prijs beoordelen of alleen bewezen technieken 
accepteren. Een andere belangrijke factor is de cultuur binnen 
organisaties. Investeren ze in kennisontwikkeling om de eigen 
concurrentiekracht te vergroten en nieuwe markten te ontwikke-
len of denkt het management ‘onze aanpak werkt al jaren goed, 
dus waarom zouden we het anders gaan doen’?”

In-situ technieken
Na zijn promotieonderzoek en een postdocfunctie ging Heimovaara 
werken bij ingenieursbureau IWACO. Als milieuconsultant hield hij 
zich daar vooral bezig met in-situ bodemsaneringen en bodembe-
leid. Heimovaara: “De aanpak van bodemverontreinigingen stond 
in die tijd volop in de belangstelling. Vrij snel na de sanering van de 
woonwijk in Lekkerkerk werd duidelijk dat het volledig verwijderen 
van alle verontreinigingen niet haalbaar was en dat met biologische 
in-situ technieken ook goede resultaten mogelijk waren.” 

“Toen we met in-situ saneringen begonnen, werd er in eerste 
instantie geen onderzoek gedaan naar de werking van deze 
technieken en de onderliggende processen. Na verloop van tijd 
kwamen allerlei kennisleemten in beeld en startte het TRIAS-
onderzoeksprogramma, waarbinnen SKB, NWO en Delft Cluster 
samenwerkten met marktpartijen. Het programma telde twaalf 

vraaggestuurde onderzoeksprojecten, die grotendeels door PhD-
studenten en postdocs werden uitgevoerd. Zelf heb ik toentertijd 
vanuit het ingenieursbureau, en later als expert bij een bodemsa-
neerder, vier of vijf van die promotieonderzoeken begeleid. Een 
belangrijke uitkomst was dat de theorie en de resultaten in het 
laboratorium vaak niet overeenkomen met de resultaten in het 
veld, en dat je voor goede praktijkresultaten al metend en monito-
rend je saneringssysteem moet ontwerpen en dimensioneren. Een 
uitkomst die volgens mij voor veel ingrepen in de bodem geldt.”

Praktijkrelevantie
“De TRIAS-onderzoeken waren op een aantal punten zeer suc-
cesvol. Door de betrokkenheid van bedrijven bij het onderzoek 
was er voortdurend oog voor de praktijkrelevantie. Het onderzoek 
leverde waardevolle inzichten op voor marktpartijen en maakte 
duidelijk wat wel en niet belangrijk was. Daarnaast kregen de 
betrokken bedrijven zicht op goede onderzoekers. Dat vonden we 
waardevol, want ons idee was dat een deel van de PhD-studenten 
na afloop in dienst zou treden bij de betrokken bedrijven. Op die 
manier zou de nieuwe hoogwaardige kennis daar een plek krijgen. 
Dat bleek niet zo te gaan. De meeste PhD-studenten waren bui-
tenlanders en vertrokken na hun promotie weer.”

“Naar aanleiding van die ervaring ben ik gaan nadenken over de 
optimale opzet van vraaggestuurde onderzoeksprogramma’s. 
Volgens mij is dat een opzet waarbij wetenschap en marktpar-
tijen samenwerken, onder meer om ervoor te zorgen dat de 
uitkomsten van theoretisch en fundamenteel onderzoek worden 
vertaald naar de bedrijfspraktijk. Verder zou het volgens mij ideaal 
zijn om de PhD-studenten die het onderzoek uitvoeren een 
vijfjarig contract te geven, waarbij ze vier jaar onderzoek doen en 
vervolgens een jaar bij een van de bedrijven werken om de nieuw 
ontwikkelde kennis in de praktijk toe te passen. Tot nu toe is het 
me niet gelukt om een onderzoeksprogramma op deze manier 
vorm te geven.”
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Prof. dr. ir. Timo Heimovaara is hoogleraar 

Geo-environmental Engineering aan de TU Delft. Na 

een studie Bodemscheikunde in Wageningen promo-

veerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op een 

bodemfysisch onderwerp. Van 1995 tot 2005 werkte 

hij als adviseur bij IWACO/Royal HaskoningDHV en 

daarna twee jaar bij bodemsaneerder Groundwater 

Technology. Sinds 2007 werkt hij weer in de acade-

mische wereld. Heimovaara is lid van de Technische 

Commissie Bodem.



Bodembacteriën
Na ruim tien jaar in het bedrijfsleven te 
hebben gewerkt, keerde Heimovaara 
in 2007 terug naar de academische 
wereld. In dat jaar begint hij als 
universitair hoofddocent Duurzame 
bodemsysteemdiensten bij de afdeling 
Geo-Engineering van de TU Delft, vijf 
jaar later wordt hij daar hoogleraar. “In 
2011 zijn we gestart met het zogeheten 
BioGeoCivil-onderzoeksprogramma 
met ondersteuning vanuit STW. Binnen 
dit programma onderzoeken we onder 
meer hoe we bodembacteriën gericht 
kunnen inzetten voor het oplossen 
van geotechnische en civieltechnische 
vraagstukken. De bekendste techniek is 
waarschijnlijk biogrout, een methode 
om zandige bodems te verstevigen. 
Daarnaast kijken we naar allerlei 
andere processen en technieken. We 
bestuderen bijvoorbeeld hoe we met 
micro-organismen de corrosie van 
stalen elementen in de bodem kunnen 
minimaliseren, doen onderzoek naar 
het verduurzamen van vuilstortplaat-
sen en onderzoeken hoe we biofilms 
kunnen gebruiken om de aantasting 
van hout te voorkomen.”

“Binnen BioGeoCivil werken we samen 
met allerlei andere kennispartijen. Bij 
de start van het onderzoeksprogramma 
was mijn hoofddoel om de verschillende 
‘werelden’ bij elkaar te brengen en 
samen een nieuw onderzoeksdomein 
te ontwikkelen. Eventuele praktijktoe-
passingen stonden nog laag op mijn 
prioriteitenlijstje. Toen ik vorig jaar 
door verschillende marktpartijen werd 
benaderd met vragen over het minder 
doorlatend maken van zandpakketten, 

was ik dan ook aangenaam verrast. 
Heijmans en Movares vroegen bijvoor-
beeld of we een zandlaag onder een 
dijk minder permeabel kunnen maken 
en het hoogheemraadschap van Schie-
land en de Krimpenerwaard of we de 
bodem van een zwemplas waterdichter 
kunnen maken, zodat de waterkwaliteit 
op de lange duur kan worden gewaar-
borgd. En ook Tauw en de gemeente 
Rotterdam klopten met vergelijkbare 
vragen bij ons aan.”

Ondoorlatende laag
“Ik vind het een positieve ontwikkeling 
dat deze organisaties bereid zijn om zelf 
in kennisontwikkeling te investeren, 
dat ze inzien dat de innovaties die wij 
ontwikkelen passen bij hun ambities. 
Het lastige met nieuwe technologie is 
vaak dat marktpartijen haar pas willen 
toepassen als ze zich bewezen heeft in 
de praktijk. Als je dit combineert met 
het gegeven dat onderzoekers in het 
laboratorium heel moeilijk kunnen 
bepalen hoe je een nieuwe technologie 
in het veld moet dimensioneren, heb je 
een klassiek kip-of-eiprobleem. Daarom 
ben ik blij dat Heijmans, Movares en 

Waterschap Rivierenland willen mee-
doen aan een pilot (zie kader).”
“Nu ik weet dat er bedrijven en organi-
saties zijn die zelf willen investeren in 
kennisontwikkeling, probeer ik samen 
met bedrijven zoals Tauw en het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu 
een groter onderzoeksproject van de 
grond te krijgen. Als we alle budgetten 
bij elkaar leggen, moet het met een 
bijdrage van twintig tot vijfentwintig 
procent van de overheid lukken om de 
ontwikkelde kennis generiek toepas-
baar te maken, projectoverschrijdend, 
precompetitief onderzoek te doen en 
bijvoorbeeld alle meetdata met elkaar 
te delen. Verder wil ik proberen om 
binnen het KIBO, het Kennis- en inno-
vatieprogramma Bodem en ondergrond 
van het ministerie van IenM, een busi-
nesscase in-situ permeabiliteitsbeïn-
vloeding onder te brengen. Via al deze 
sporen moet het lukken om de nieuwe 
kennis straks echt te laten landen.” 

Meer informatie
Meer informatie via de digitale versie 

van dit artikel: www.cob.nl/verdieping
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‘‘Ik vind het een positieve ontwikkeling dat 

organisaties bereid zijn om zelf in kennisontwikkeling 

te investeren, dat ze inzien dat de innovaties die wij 

ontwikkelen passen bij hun ambities.’’

THEMA  •  JONG EN OUD

“Heijmans, Movares en Waterschap Rivierenland willen de Lek-

dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak ‘versterken’ met een 

innovatieve methode, de Waterontspanner. In de huidige situatie 

kan de dijk bij hoge rivierwaterstanden aan de polderzijde insta-

biel worden, doordat water dan via een zandlaag onder de dijk 

doorloopt en de veen- en kleilagen achter de dijk omhoog drukt. 

Het idee van de Waterontspanner is de waterdruk in de zandlaag 

te verlagen met verticale drainagebuizen en het drainagewater  

via gemalen weer weg te pompen.

Voor Waterschap Rivierenland is deze oplossing een goed al-

ternatief voor een forse verbreding van de dijk. Het Waterschap 

vindt het wel bezwaarlijk dat de drainagebuizen voor ongeveer 

zes keer zo veel kwelwater zorgen. Immers, dat water moet ze 

extra afvoeren. Daarom het verzoek aan ons om een oplossing 

te bedenken om de permeabiliteit van de zandlaag onder de dijk 

te verlagen. Ons plan is in het laboratorium te onderzoeken hoe 

we de neerslag van organische stof kunnen sturen. Ondertussen 

versterken Heijmans en Rivierenland het dijkvak en brengen ze de 

Waterontspanners aan. Zodra dat is gebeurd, gaan wij parallel aan 

ons laboratoriumonderzoek ter plekke bepalen hoe we de tech-

niek in de praktijk moeten dimensioneren. Waarschijnlijk gaan we 

op verschillende plekken in de ondergrond stoffen injecteren om 

de neerslag op de juiste plek te krijgen en de doorlatendheid van 

het zandpakket onder de dijk te verlagen, zodat de hoeveelheid 

kwelwater afneemt. Om te zien hoe alles werkt, gaan we jarenlang 

uitgebreid meten en monitoren.”

Waterontspanner
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Waar het nieuwe elan precies toe leidt, is nog onderwerp 
van discussie. Half april 2015 was de eerste bijeen-
komst. De young professionals van JongSTRONG waren 
te gast bij het Koninklijk Nederlands Waternetwerk 
(KNW) Voorjaarscongres in het Spoorwegmuseum in 
Utrecht. Samen met Jong KNW werd voor dertig jonge-
ren een gratis workshop georganiseerd. De titel ‘Hoezo 
gedoe’, als reactie op ’Gedoe in de ondergrond’, de titel 
van het KNW-congres, geeft al aan dat JongSTRONG 
kiest voor een kritische rol. Sonja Kooiman, actief lid van 
zowel JongSTRONG als Jong KNW en adviseur governan-
ce van ondergrond en waterbeheer bij Ambient, hield 
de zaal voor dat JongSTRONG ervoor gaat zorgen dat de 
stem van jongeren wordt gehoord.

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

Denktank Jongeren anticiperen op veranderingen in de markt

Netwerk ‘Met wie wil jij weleens belangen verstrengelen?’

‘Waarom halen we nog niet uit de jongeren in ons bedrijf wat erin 

zit?’ Die vraag leidde tot de oprichting van Generation Croon. Jara 

Brinkman en Ruud Kotylak, respectievelijk voorzitter en com-

munication commissioner van Generation Croon, vertellen hoe 

netwerken, persoonlijke ontwikkeling van young professionals en 

een denktankfunctie voor het bedrijf hand in hand gaan.

“ Voorheen was SKB onze moederorganisatie en enige partner. Nu werken we samen met 

Rijkswaterstaat, SIKB en BodemBreedForum. Dat geeft een heel andere dynamiek en  nieuwe 

mogelijkheden”, vertelt Meinie Naus, bestuurslid van JongSTRONG. Het netwerk van young 

professionals in de ondergrond is een voortzetting van Jong SKB, maar met nieuw elan en 

nieuwe uitgangspunten.

Jara Brinkman,  
Croon Elektrotechniek

Meinie Naus, 
Tauw

Generation Croon wil een denktank zijn die de toekomstvisie van Croon 
Elektrotechniek mede vorm kan geven. Leden zijn young professionals met 
een hbo- of universitaire opleiding of mbo’ers die door middel van een duaal-
traject doorgroeien naar hbo-niveau. Dat zijn er in potentie circa honderdvijf-
tig. Een derde van hen heeft zich daadwerkelijk aangemeld. De jongeren met 
een managementachtergrond hebben de overhand boven die uit de ‘harde 
techniek’, maar desondanks is de mix van deelnemers representatief genoeg 
om ermee aan de slag te gaan.

Vier startbijeenkomsten in de grootste vestigingen hebben de geesten rijp 
gemaakt voor een steviger inbreng van de young professionals binnen het 
bedrijf. “De directie heeft ons gevraagd vooral onszelf te blijven en geen kloon 
te worden van de vorige generatie. Idee daarachter is dat de markt verandert, 
en dat we als bedrijf mee moeten. Die verandering bewerkstellig je niet door 
automatisch de afdeling ‘appels’ in te schakelen als het over ‘appels’ gaat”, 
aldus Kotylak. 

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

Ruud Kotylak,  
Croon Elektrotechniek 
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Workshop JongSTRONG en Jong KNW op het het KNW Voorjaarscongres. (Foto: 

In The Picture/Jan Willem Houweling)
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De  

dialoog

De snelheid waarmee kennisoverdracht van 
oud naar jong plaatsvindt, is afhankelijk van 
beschikbare projecten. Alex van Schie: “Van 
het meelopen bij mijn eerste project in Rostock 
in Duitsland tot de Coatzacoalcos-tunnel in 
Mexico, waar ik voor het eerst eindverantwoor-
delijk was, zijn tien jaar verstreken.” Voor de 
volgende generatie hoopt hij voor Van Hattum 
en Blankevoort op een aandeel in de aanleg van 
de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland en 
Denemarken. “In Mexico hebben al verschei-
dene jonge mensen meegelopen. Met het oog 
op toekomstige projecten hebben zij verschil-
lende taken verricht. Zo willen we de conti-
nuïteit bewaken. Mochten we een aandeel in de 
Fehmarnbelttunnel krijgen, dan hebben we een 
dubbele afzinkorganisatie nodig. Je kunt niet in 
je eentje de negentig elementen afzinken die 
daar nodig zijn. Dus hebben we een visie ontwik-
keld over hoe we dat zouden willen doen. Vorig 
jaar hebben we al drie interne cursusdagen over 
afzinken georganiseerd. Daarbij waren in totaal 
veertig jongere collega’s betrokken, zowel uit de 
uitvoering als de werkvoorbereiding en de com-
mercie. Twintig van hen hebben zich aangemeld 
om aanwezig te zijn bij het afzinken van een 
aquaduct bij Leeuwarden. Het komt niet meer 
zo vaak voor dat er een afzinkproject in Neder-
land is, en dit was een uitgelezen kans om hen 
praktijkervaring op te laten doen. Je leert het vak 
van afzinkcommandant vooral in de uitvoering. 
Het is echt een ervaringsvak.”

Leen de Jong  was in 1972 in dienst  

van Nederhorst betrokken bij de Drecht-

tunnel. Hij stapte over naar Van Hattum 

en Blankevoort, werd werkvoorbereider 

afzinken bij de Hemspoortunnel en heeft 

tot aan zijn pensioen vrijwel onafgebro-

ken aan tunnelprojecten gewerkt. Vanaf 

de Zeeburgertunnel was hij projectleider 

en afzinkcommandant. Daarna volgden 

de metrotunnel bij Spijkenisse, de Tweede 

Beneluxtunnel, een overstapje naar de 

geboorde Tweede Heinenoordtunnel, 

de HSL-tunnels, de Warnowtunnel in 

Rostock (Duitsland), de Hubertustunnel, 

de Tyne Tunnel in Newcastle en tot slot 

de Tunel Sumergido in Coatzacoalcos 

(Mexico).

Links Alex van Schie, rechts Leen de Jong. (Foto: Vincent Basler)

Alex van Schie studeerde waterbouw aan 

de faculteit Civiele Techniek en Geoweten-

schappen aan de TU Delft. Daarna werkte hij 

voor Van Hattum en Blankevoort als werk-

voorbereider en later als projectcoördinator 

aan onder andere de HSL4-tunnels Dordt-

sche Kil en Oude Maas, de Warnowtunnel 

in Rostock (Duitsland), het Souterrain in 

Den Haag en station RAI van de Noord/

Zuidlijn. Na zijn overstap naar Volker Infra-

Design (het ontwerpbureau van Van Hat-

tum en Blankevoort) heeft hij als specialist 

afgezonken tunnels en senior ontwerpleider 

infrastructuur onder andere gewerkt aan de 

Bjørvikatunnel in Oslo, de New Tyne Crossing 

in Newcastle en Tunel Sumergido in Coat-

zacoalcos (Mexico).

THEMA  •  JONG EN OUD
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Met de overdracht aan de volgende generatie 
zet Alex van Schie een traditie voort. Hij neemt 
het stokje over van Leen de Jong. “Alex en ik 
hebben ook al samengewerkt aan de Tyne 
Tunnel in Newcastle en in 2002 bij een tun-
nelproject in Rostock”, vertelt Leen de Jong. 
“In Mexico, bij de Coatzacoalcos-tunnel, heb 
ik voor de laatste keer mijn kennis en ervaring 
kunnen overdragen. Die een-op-eenover-
dracht bij een project is belangrijk. Afzinken is 
nooit je hoofdactiviteit. Het komt tussendoor. 
Tegelijkertijd is het topsport. Als je eenmaal 
begonnen bent, moet je door tot het eind. Dat 
betekent vaak dat je vierentwintig uur aan een 
stuk door bezig bent. Bij de tunnel in Newcas-
tle was dat zelfs bijna vijftig uur. Vakmatig is 
het afzinken de kers op de taart, omdat alle 
disciplines erbij betrokken zijn en je elkaar 
hard nodig hebt.”

Alex: “Ik zie het ook wel als een speciaal 
kunstje. Er zijn heel veel disciplines bij betrok-
ken en er is meestal veel publiciteit rond het 
afzinken. De risico’s zijn aanzienlijk. Je hebt 
een beperkte werkperiode waarbinnen alles 
klaar moet zijn. Dat geeft gezonde spanning 
en enthousiasme als je het samen voor elkaar 
krijgt. Als het sein waterdicht wordt gegeven, 
is dat een euforisch moment.” Leen vult aan: 
“Je moet gevoel voor waterwerken hebben. 
Het is net als met een bootje aanleggen. Op 
het water werkt alles indirect. Verder moet je 

vooral stressbestendig zijn, overzicht hebben 
en rustig blijven. Succes zit in de details. Je 
moet ervoor zorgen dat je ook in de voorbe-
reiding voortdurend scherp bent, en back-up 
regelen, zodat je meteen kunt ingrijpen als er 
iets misgaat.”

Van sextant tot gps
Leen de Jong werkte in de jaren zeventig bij 
de Drechttunnel nog met een sextant om te 
kunnen navigeren met de tunnelelementen. 
“We gebruikten allerlei hulpmiddelen. Ik weet 
nog dat we voor de Drechttunnel een zogeheten 
‘voeler’ hadden. Die stak je door het kopschot 
heen, zodat je kon voelen of het nieuwe ele-
ment goed aansloot op het vorige.” 

Onder invloed van nieuwe technieken is het 
vak sterk veranderd. Alex van Schie: “De groot-
ste ontwikkeling in afzinken zit in het com-
municeren en positioneren. Voor de eerste 
afzinktunnel, de Maastunnel, werd een groot 
stalen constructieportaal gebruikt, zodat men 
boven water kon zien waar het tunnelelement 
lag. Nu werken we met echosounders, wifi  en 
gps. Alleen op het computerscherm kun je zien 
waar het element zich bevindt.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

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

De tunnel onder de rivier Coatzacoalcos in Mexico bestaat 

uit vijf betonnen elementen. Het is de eerste afgezonken 

tunnel van het land. (Foto: Volker Stevin International)

Internationaal
Internationale uitwisseling van 
kennis vindt slechts op beperkte 
schaal plaats. Tijdens het ITA-
congres in Dubrovnik is er een 
aparte werkgroep voor afgezonken 
en drijvende tunnels actief. 
Alex van Schie: “Deze Working 
Group 11 bestond tot voor kort 
voornamelijk uit consultants en 
ingenieursbureaus. We zien dat 
nu ook aannemers zich aansluiten. 
Dat is dus de plek waar je nog eens 
een andere afzinkcommandant 
kunt tegenkomen. Maar veel zijn 
er niet. Je hebt meestal maar 
één afzinkcommandant per 
project nodig. Wereldwijd zijn 
er maximaal twintig tot veertig 
mensen die het afzinken in de 
vingers hebben.“

Overdracht van de oude naar 
de nieuwe generatie
Kennis over afzinken gaat van generatie op generatie. Van oud naar jong. Alex van Schie, 
nu senior ontwerpleider bij Volker InfraDesign, leerde het vak in de praktijk van 
Leen de Jong, nu gepensioneerd projectleider/afzinkcommandant van Van Hattum en 
Blankevoort. Inmiddels is de overdracht aan alweer een volgende generatie begonnen. 
Als nieuwe projecten zich aandienen, moet de organisatie er immers klaar voor zijn.
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THEMA KORT  •  De complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Afstemmen Grensoverschrijdend in de ondergrond

“Het idee is dat iedereen zijn plannen letterlijk op tafel legt. Door ze over elkaar heen te leggen, zie 

je waar potentiële overlap zit. Vervolgens ga je ook in de tijd kijken of je projecten bij elkaar kunt 

brengen.” In een paar zinnen vatten Richard Advocaat (Oasen) en Lisa Verweij (Alliander) samen 

wat nodig is om energie- en nutsbedrijven effectief te laten samenwerken in de ondergrond.

Onder die paar zinnen ligt het 
stappenplan Samenwerken in de 
ondergrondse infra, dat tot stand 
kwam in het kader van CrossOver, 
een project in de energie- en nuts-
sector waarbij young professionals 
van verschillende organisaties 
intensief met elkaar samenwerken. 
Gestreefd is naar de omschrijving 
van een aanpak die universeel 
toepasbaar is. In tegenstelling 
tot technische oplossingen die 
vaak plaats- en situatiegebonden 
zijn, kan een andere werkwijze in 
principe overal worden toegepast. 
Richard Advocaat: “Wij hebben 
specifiek gekeken naar vervanging. 
Calamiteiten kun je niet plannen, 
en bij nieuwe aanleg wordt al goed 
samengewerkt. We hebben ons 
dus echt gericht op de plek waar de 
meeste winst te behalen valt: bij 
vervanging van kabels en leidingen 
in (middel)grote steden.”

Slepend probleem
Vier maanden lang kwamen Richard 
en Lisa, samen met Mehmet Duran 
(Vitens) en Laura de Jong (Enexis), 
regelmatig bij elkaar om zich te 

buigen over de vraag: hoe kan er 
optimaal samengewerkt worden 
bij gezamenlijke aanleg tegen de 
laagst mogelijke (maatschappelijke) 
kosten? “Het is een zeer herken-
baar onderwerp”, vertelt Richard 
Advocaat. “Je loopt altijd tegen 
dezelfde problemen aan. Organisa-
ties werken ieder volgens hun eigen 
prioriteiten en planning, waardoor 
er meer overlast is dan nodig. De 
conclusie is vervolgens altijd dat er 
meer samenwerking nodig is. En 
volgens collega’s die al decennia in 
de sector werken, kom je daar nooit 
uit. Maar als de wil er is, lukt dat 
wel. Dat blijkt ook in de praktijk.”

Jong en onbevangen
Het idee om onbevangen jongeren 
met elkaar over een jarenlang sle-
pend probleem te laten nadenken, 
heeft gewerkt. Niet alleen doordat 
er een breed toepasbaar stappen-
plan is ontwikkeld, maar ook door-
dat de betrokken jongeren een grote 
stap in hun ontwikkeling hebben 
gemaakt. Lisa Verweij: “Als trainee 
stond ik er in het begin vrij naïef in. 
‘Waarom doen we dit zo?’, vroeg ik 

me af. Ik vond het heel bijzonder dat 
er per bedrijf anders wordt gedacht. 
Ik heb door CrossOver meer inzicht 
gekregen in de problematiek. Ook 
heb ik mijn eigen organisatie beter 
leren kennen. Het project gaf een 
impuls om gericht vragen te stellen. 
En omdat het project afdelingover-
schrijdend was, leerde ik ook andere 
delen van Alliander kennen.”

Meer informatie
 Lees het complete artikel in de 

Verdieping: www.cob.nl/verdieping

Lisa Verweij,  
Alliander

Richard Advocaat, 
Oasen

Deelnemers aan CrossOver 2014. (Foto: Stefan van der Kamp)

CrossOver wordt onder andere aan-

geboden aan de leden van de O&O-

fondsen en de werkgeversorganisaties 

WENb en de WWb, en ondersteund 

door het Europees Sociaal Fonds 

(ESF). De organisatie is in handen van 

Arbinn (Arbeidsmarkt en innovatie). 

Samenwerken in de ondergrondse 

infra, het resultaat van de eerste edi-

tie van CrossOver, is gratis te down-

loaden vanaf de COB-kennisbank:  

www.cob.nl/kennisbank 
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De visie 
van

Van Geo-Impuls 
richting Geo-Gedrag

(Foto: Vincent Basler)

“In 2009 is het vijfjarige programma Geo-Impuls gestart. Doel 

was om geotechnisch falen in bouw- en infraprojecten structureel 

terug te dringen, evenals de bijbehorende faalkosten en ander 

ongerief. Op het internationale ISGSR2015-congres in oktober 

na, is het programma zo goed als afgerond. Dus hoogste tijd voor 

een vooruitblik op de komende vijf jaar. Waar gaan we heen na 

Geo-Impuls?

Anno 2015 blijkt Geo-Impuls om meer-
dere redenen een succes. Georisicoma-
nagement, letterlijk en figuurlijk een 
verdieping van projectrisicomanagement, 
is praktisch uitgewerkt en door de sector 
omarmd. Meer dan tweehonderd profes-
sionals uit ruim veertig organisaties 
hebben hun kennis, ervaring en krachten 
gebundeld, met als resultaat tal van prak-
tische producten. Die zijn voor iedereen 
kosteloos toegankelijk via geoimpuls.org. 
Hoewel er vanaf het begin voor is gekozen 
om faalkostenreductie niet direct te 
meten – dit bleek geen haalbare kaart – is 
het aantal geotechnische incidenten in 
Cobouw in de periode 2010-2014 met 
vijfenzeventig procent gedaald. Dat is 
winst op het puntje imagoschade. En dan 
is er nog het Slotmanifest, dat op 23 april 
op de GeoTop 2015 is ondertekend. 

Dit Slotmanifest verbindt het verleden 
met de toekomst. Hierin verklaren de 
Geo-Impulspartners namelijk dat georisi-
comanagement gewoon als onlosmakelijk 
onderdeel van projecten toegepast moet 
worden. Ook verklaren ze elkaar daar 
blijvend op aan te spreken. Hier ligt dus dé 
kans om de resultaten van Geo-Impuls als 
sector te verzilveren. Door het omzetten 

van woorden in daden, om te komen van 
goedbedoelde intenties tot de daadwer-
kelijke uitvoering.

Hierbij zullen we echt nog wel wat ob-
stakels tegenkomen, ondergronds én 
bovengronds. Zo is elkaar aanspreken in 
opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties niet 
altijd eenvoudig, zeker als partijen in de 
aanbestedingsfase zitten. Toch is helder-
heid over bijvoorbeeld de contractverant-
woordelijkheid voor geotechnische risico’s 
juist dan essentieel, om er later in het 
project kosteneffectief mee om te kunnen 
gaan. Dit vergt flexibiliteit in bestaande 
kaders en wederzijdse overtuigingen. Een 
voor de hand liggende bestemming na 
Geo-Impuls is dan ook Geo-Gedrag, met de 
Bouwcampus als expeditieleider. Er gloort 
een mooie toekomst na Geo-Impuls!” 

Martin van Staveren was adviseur van het 
Geo-Impulsprogramma. Hij is auteur van 
de praktijkgids Geotechniek in Beweging, 
adviseur risicomanagement bij bureau VSRM 
en kerndocent aan de masteropleidingen 
Risicomanagement en Public Management, 
Universiteit Twente.
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Diderick Oerlemans is  

sinds acht jaar partner bij 

Covalent. Hij studeerde 

Technische informatica aan 

de TU Delft en werkte tot 

2007 als zelfstandig IT-

specialist. Voor de Coen-

tunnel werd hij door Rijks-

waterstaat via Covalent de 

afgelopen jaren ingehuurd 

als technisch manager Tun-

neltechnische installaties.

Sandra van der Linden-
IJsselstijn is adviseur Tun-

nelveiligheid bij Royal Has-

koningDHV. Ze studeerde 

Technische bestuurskunde 

aan de TU Delft en is sinds 

2011 gedetacheerd bij de 

A4 Delft-Schiedam. Eerder 

werkte ze onder meer voor de 

projecten Maasvlakte-Vaan-

plein (Botlektunnel , Thomas-

sentunnel) en Zuidasdok.

P R A K T I J K

Rijkswaterstaat overweegt 
‘Knoppentrainer A4DS’ in te zetten 
als generiek opleidingsinstrument

“In de Tunnelwet staat dat de wegver-
keersleiders die een tunnel gaan bedie-
nen, hiervoor aantoonbaar moeten zijn 
opgeleid”, vertelt Diderick Oerlemans van 
Covalent. “Om aan deze eis te voldoen, 
leren verkeersleiders meestal op basis 
van een kopie van de software die voor de 
tunnel is ontwikkeld, hoe ze alle installaties 
moeten bedienen en wat ze moeten doen 
bij calamiteiten. Het lastige is dat deze 
software vaak pas op een laat moment, 
vlak voor de geplande openstelling, gereed 
is en dan ook nog getest moet worden. 
Daardoor is er weinig tijd beschikbaar 
voor het opleiden. Als je dan weet dat de 
verkeersleiders in ploegendiensten werken 
en niet eenvoudig in een opleidingstraject 
kunnen worden ingeroosterd, snap je 
dat hierdoor de planning onder druk kan 
komen te staan.”

Een oplossing voor dit probleem is volgens 
Oerlemans het tijdig ontwikkelen van een 
trainingssysteem waarmee je de bediening 
van de tunneltechnische installaties na-
bootst. Je hoeft dan niet met de opleiding 
te wachten totdat de tunnelsoftware 
klaar is, maar kunt al beginnen zodra het 
ontwerp voor alle installaties gereed is. In 
opdracht van aannemerscombinatie A4all 
heeft Covalent voor Rijkswaterstaat een 
dergelijk trainingssysteem ontwikkeld. 
Oerlemans: “In de meeste contracten voor 
tunnels is opgenomen dat de opdrachtne-
mer een systeem moet leveren, waarmee 
Rijkswaterstaat als tunnelbeheerder zijn 
OTO-programma – dat staat voor opleiden, 
trainen en oefenen – kan uitvoeren.”

Sandra van der Linden, van de Project- 
organisatie A4 Delft-Schiedam van Rijks-
waterstaat, vult aan: “Ook in het contract 
met A4all was een systeem voor OTO op-
genomen. Dit systeem was echter primair 
bedoeld voor het ontwerpen en testen van 
het bedienings- en besturingssysteem 
en zou daardoor pas op een laat moment 
beschikbaar zijn voor het OTO-programma. 
Daarom hebben we een aanvullende 
opdracht gegeven om trainingssoftware 
te ontwikkelen. Uiteindelijk heeft A4all 
hiervoor Covalent als onderaannemer 
ingehuurd.” Oerlemans: “Toen A4all 
ons vroeg, hebben we direct aangegeven 
dat het voor ons belangrijk was dat de 
Projectorganisatie A4 Delft-Schiedam van 
Rijkswaterstaat en de landelijke dienst 
Rijkswaterstaat Verkeer- en Waterma-
nagement onze aanbieding zou accep-
teren. A4all kon zich hierin vinden en wij 
hebben vervolgens aan Rijkswaterstaat 
gevraagd welke eisen zij stelden aan de 
trainingssoftware.”

Eisen en wensen
“Samen met Mark Goudzwaard, adviseur 
tunnelveiligheid bij de regionale dienst 
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid die 
de A4-tunnel straks gaat beheren, en Roel 
Benthem van Verkeer- en Watermanage-
ment ben ik gaan bespreken wat we wilden”, 
vertelt Van der Linden. “Al vrij snel waren 
we eruit dat we een systeem wilden waar-
mee we (coördinerend) wegverkeersleiders 
kunnen leren hoe ze alle tunneltechnische 
installaties moeten bedienen, en waarmee 
we de leerdoelen op het gebied van be-

INTERVIEW | COVALENT, ROYAL HASKONINGDHV, RI JKSWATERSTAAT

In de A4-landtunnel tussen Delft en Schiedam is aannemerscombinatie A4all druk bezig met het 

installeren van alle tunneltechnische installaties. Daarna volgt nog een uitgebreide testperiode. De 

wegverkeersleiders in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat zijn ondertussen al grotendeels opgeleid 

in het bedienen van deze installaties. Daarvoor is gebruikgemaakt van de ‘Knoppentrainer A4DS’, een 

trainingssysteem dat Covalent voor A4all heeft ontwikkeld.



diening kunnen afdekken, zoals die zijn gefor-
muleerd in de leidraad OTO uit de Landelijke 
Tunnelstandaard.”

Goudzwaard: “Voor ons stond verder voorop 
dat de graphical user interface, het bedienings-
scherm, conform de Tunnelstandaard moest 
zijn. Ook wilden we dat het systeem gelijktijdig 
door meerdere personen gebruikt kan worden 
en dat het web-based is, zodat we voor trai-
nings- en opleidingsactiviteiten niet aan een 
specifieke locatie gebonden zijn.” Daarnaast 
is gevraagd een trainersomgeving aan het sys-
teem toe te voegen. Hiermee kunnen trainers 
detectiesignalen opwekken waarop de trainee 
moet reageren. Denk hierbij aan het activeren 
van detectielussen en het openen van hulp-
postkasten of vluchtdeuren. 

Landelijke Tunnelstandaard
“De trainingssoftware was natuurlijk primair 
voor de A4-tunnel bedoeld”, stelt Benthem, 
“maar vanaf het begin wilden we de mogelijk-
heid hebben om de software te kunnen om-
vormen tot een generiek trainingsinstrument. 
Met een dergelijk instrument hoeven we 
namelijk niet voor elk volgend tunnelproject 
iets nieuws te laten ontwikkelen. En aange-
zien de A4-tunnel voor circa vijfentachtig tot 
negentig procent overeenkomt met een ‘stan-
daardtunnel’, bood dit project goede kansen 
om een basis voor een generiek instrument te 
ontwikkelen.”

Door het meenemen van de wensen van 
Rijkswaterstaat is het gesimuleerde gedrag 
van de ‘Knoppentrainer A4DS’, zoals het sys-
teem heet, gelijk aan dat van een tunnel die 
gebouwd is volgens de Tunnelstandaard. Het 
bedieningsscherm is ook volledig conform 
de standaard vormgegeven. Verder heeft 
Covalent voor een softwarearchitectuur met 
drie lagen gekozen, die het mogelijk maakt 
de Knoppentrainer A4DS met relatief weinig 
inspanningen geschikt te maken voor een 
andere tunnel.

Scrum
Tijdens de ontwikkeling van de trainingssoft-
ware heeft Covalent gewerkt met de zogeheten 
scrummethodiek. “Normaal gebruiken we 
scrummen om de specificaties stapsgewijs 
te verhelderen”, legt Oerlemans uit. “Dit keer 
hebben we de methodiek op een iets andere 
manier toegepast, namelijk om samen met 
alle betrokken – de projectorganisatie, de 
dienst Verkeer- en Watermanagement, 
inclusief de wegverkeersleiders, en de Landelijk 
Tunnelregisseur (LTR) – te testen of de deel-
producten aan hun wensen voldeden. Dat 
heeft uitstekend gewerkt. Tot onze verrassing 
gingen de discussies tijdens de scrumsessies 
veel meer over de Tunnelstandaard dan over 
de deelproducten die wij hadden opgeleverd. 
Zo was er geregeld discussie tussen de weg-
verkeersleiders en een vertegenwoordiger van 
de LTR. In de standaard staat bijvoorbeeld dat 
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Visualisatie van de landtunnel in de A4 Delft-Schiedam. (Beeld: Rijkswaterstaat/A4all)



16

elk stoplicht handmatig op rood, groen en geel moet 
worden gezet. Bij de wegverkeersleiders leidde dat tot 
verbaasde reacties aangezien ze dat in de praktijk nooit 
doen en ook niet zouden willen. Doordat we alle par-
tijen bij elkaar zaten, kon dit direct worden besproken.”

Roel Benthem kijkt ook tevreden terug op de scrum-
aanpak: ”Door de trainers en (coördinerend) weg-
verkeersleiders vanaf het begin te betrekken bij 
de ontwikkeling van de Knoppentrainer is het ook 
hun project geworden en is het draagvlak voor het 
instrument groot. En doordat het ontwikkelen van de 
software is losgekoppeld van de realisatie van de A4-
tunnel, hebben we ook veel meer tijd en ruimte om 
onze mensen op te leiden en te trainen. Niet alleen is 
het probleem verholpen dat we pas op het allerlaatste 
moment daarmee kunnen beginnen, ook zitten testen 
en opleiden elkaar niet meer in de weg. Zo waren er bij 
tunnelprojecten tot nu toe vaak maar twee computers 
beschikbaar die de aannemer wilde gebruiken voor 
het testen van de software en tunneltechnische in-
stallaties, terwijl wij onze mensen moesten opleiden.”

Enthousiast 
Covalent heeft de Knoppentrainer A4DS volgens 
planning en budget opgeleverd en inmiddels is 
het OTO-programma volop aan de gang. Volgens 
Benthem zijn zowel de wegverkeersleiders van de 
verkeerscentrale Zuidwest-Nederland in Rhoon, 
als de trainers van Rijkswaterstaat, enthousiast 
en hebben ze weinig op- en aanmerkingen op het 

instrument. Op grond van deze ervaringen bekijkt de 
dienst Verkeer- en Watermanagement of de Knop-
pentrainer landelijk kan worden geïmplementeerd 
als generiek trainingsinstrument voor alle nieuwe 
tunnelprojecten. Benthem: “Doordat het een web-
based instrument is, kan iedereen ermee trainen en 
oefenen. Natuurlijk heeft iedere tunnel zijn specifieke 
kenmerken. Om daarmee te leren omgaan, moet 
de Knoppentrainer A4DS voor elke tunnel worden 
aangepast. Met Covalent willen we daarover afspraken 
maken. Verder gaan we kijken of we bij lopende 
contracten kunnen regelen dat opdrachtnemers de 
Knoppentrainer A4DS als basis gebruiken en zelf 
ervoor zorgen dat de specifieke kenmerken van de 
betreffende tunnel worden ingebouwd.” 

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

www.cob.nl/verdieping

Screenshot van de Knoppentrainer A4DS. (Beeld: Rijkswaterstaat/A4all)
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Het project wordt in alle opzichten integraal opgepakt. 
Ruimtelijk en functioneel, maar bijvoorbeeld ook 
ten aanzien van de veiligheid. Projectdirecteur Hans 
Versteegen: “De integrale aanpak is noodzakelijk. Geen 
enkele partij kan zelfstandig haar opgave realiseren. 
Wil je hier iets van de grond krijgen, dan moet je dat in 
gezamenlijkheid doen.”

“De risicoverdeling is vijfenzeventig procent Rijk en 
vijfentwintig procent gemeente. Dat is maar een deel 
van de gezamenlijkheid. Het gaat ook om de uitvoering. 
Daarvoor is een aparte projectorganisatie opgezet. Daar-
in zitten weliswaar mensen vanuit diverse organisaties, 
maar zij zitten daar niet als belangenbehartiger van hun 
moederorganisatie. Met de kennis en expertise van alle 
domeinen hebben we een integrale organisatie die werkt 
aan een integrale opgave. Daarvoor hebben we bewust 
gekozen. Want als je gaat organiseren in verschillende 
pakketten, gaat iedereen terug naar zijn eigen achterban 
en kom je telkens opnieuw in discussies terecht.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping
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Integraal Zuidasdok: vier opdrachtgevers, één projectorganisatie

Half maart is het Ontwerp Tracébesluit voor het 

project Zuidasdok vastgesteld. Het is een nieuwe 

mijlpaal in de ontwikkeling van de Zuidas en de 

bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Het 

Zuidasdok moet leiden tot betere bereikbaar-

heid en verdere ontwikkeling van de Zuidas tot 

toplocatie voor zowel werken als wonen en als 

verblijfsgebied. De bouw start in 2017. 

De Amsterdamse Zuidas (Foto: Erik Bouw)

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

Bij het in werking treden van de gewijzigde Tunnelwet op  
1 juli 2013 werd de Commissie Tunnelveiligheid opgeheven. 
De adviestaak van de Commissie ging over naar de veilig-
heidsbeambten; voor de kennistaak werd het Kennisplatform 
Tunnelveiligheid (KPT) opgericht. Er is ruim tijd uitgetrokken 
voor het leggen van een goede basis. In de opstartfase zijn 
gesprekken gevoerd met diverse gerelateerde partijen en 
potentiële klanten. Vervolgens zijn de missie, visie en doel-
stelling vastgesteld, werkprocessen uitgeschreven en experts 
geselecteerd voor de expertpool.

In het voorjaar van 2014 ging het KPT ‘live’ met de lancering 
van de website. Begin 2015 waren er meer dan veertig vragen 
en antwoorden online na te lezen. Het beantwoorden van 
vragen is een belangrijke kerntaak. Het KPT maakt hiervoor 
gebruik van de opgebouwde bibliotheek en/of experts. 
Daarnaast worden er geregeld bijeenkomsten georganiseerd 
over specifieke onderwerpen. Zo was er in december 2014 
een kennissessie over files in tunnels en in maart 2015 over 
alternatieve brandstoffen. De bijbehorende online dossiers 
zijn vervolgens verder aangevuld.

Netwerk Kennisplatform Tunnelveiligheid bloeit en groeit

Wat hoofdzakelijk begon als loket voor vragen is inmiddels een belangrijk knooppunt voor het uitwisselen van 

kennis en het leren van ervaringen. Sinds de start eind 2013 neemt het aantal bijeenkomsten van het Kennisplatform 

Tunnelveiligheid (KPT) gestaag toe, evenals het aantal gestelde vragen en het aanbod aan kennisdocumenten en 

dossiers. Verschillende media hebben het KPT al gevonden, er komen zelfs experts uit het buitenland. Tijd voor 

een terugblik op één jaar KPT.

KPT
KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

In 2015 richt het KPT zich vooral op verdere versteviging van wat in 
2014 is opgezet. De nadruk zal daarbij liggen op de netwerkfunctie, 
omdat het KPT heeft geconstateerd dat daar de meeste vraag naar 
is. Mogelijke onderwerpen voor nieuwe bijeenkomsten zijn renovatie 
en instandhouding, virtueel testen en integraal ontwerpen. Het KPT 
gaat bovendien de kennisbehoefte in de sector onderzoeken om een 
agenda voor 2016 voor te bereiden.

 Lees het complete artikel in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping  
Het KPT vindt u online op www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
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AFSTUDEERONDERZOEK

Uit de 

school 

geklaptDe ondergrond als 

uitgangspunt 

Nederland wordt steeds voller, hierdoor verschuift de stedenbouwkundige opgave steeds meer naar transformatie. 

Daarnaast is en blijft Nederland een waterland, waar de dreiging vanaf de zee en rivieren blijft toenemen. Dit 

water vormt ook juist een sterke ruimtelijke kwaliteit; wonen aan het water is zeer populair. Reden voor mij om 

te kiezen voor een afstudeerproject dat beide thema’s bevat. Stadshavens Rotterdam is een goed voorbeeld van 

een gebied waar een herstructureringsopgave samenvalt met een wateropgave.

AFSTUDEERDER

Sanne Mooij

PROJEC T

Old harbor, new 

possibilities

WA AR

TU Delft, faculteit 

Bouwkunde, afdeling 

Urbanism 

Stadshavens Rotterdam, een gebied van zestien-
honderd hectare, heeft een rijke havengeschiedenis, 
maar zal deze functie gaan verliezen nu de Tweede 
Maasvlakte er is. Stadshavens zal vrijkomen voor 
woningbouw. Mijn afstudeerproject gaat in op de 
transformatie van de Merwe-Vierhavens (M4H): 
honderd hectare aan de noordoever van de Maas, 
dicht bij het centrum van Schiedam, een ideale 
woonlocatie. Dit gebied is nu nog in gebruik bij vele 
havenbedrijven, die niet op korte termijn allemaal 
tegelijk zullen vertrekken. Er is daarom behoefte 
aan een nieuwe aanpak. Een organische ontwik-
keling waarbij rekening gehouden wordt met de 
bestaande elementen in het gebied. Niet alleen 
met de zichtbare bovengrondse elementen, maar 
juist met de ondergrondse thema’s, zoals kabels en 
leidingen, bodemvervuiling, kademuren en funde-
ringen. Onderwerpen die normaal gesproken voor 
kosten en oponthoud zorgen tijdens de realisatie 
van een project, worden nu als uitgangspunt geno-
men en dienen als basis voor het ontwerp.

Door de ondergrond als uitgangspunt te nemen, zijn 
er sterke limieten aan de ontwerpvrijheid toegekend. 
In plaats van het meest interessante of futuristische 
ontwerp te maken, is ervoor gekozen te laten zien 
dat er, met deze limieten, nog steeds goed werkende 
ontwerpen mogelijk zijn. Een ontwerp dat aantoont 
dat het zo ook kan, een nieuwe duurzame oplossing 
voor herstructureringsgebieden.

De volgende onderzoeksvraag stond centraal: Hoe kan 
een industrieel havengebied getransformeerd worden 
naar een aantrekkelijk gebied voor gemengd gebruik 
(haven-stad), waarbij de behoeften van bedrijven en 
woningen alsmede de ondergrondse eigenschappen 
voorop staan? De deelvragen belichten drie thema’s: 
Hoe combineer je woningen met havenbedrijven? 
Hoe vindt een transformatie plaats in de tijd? En hoe 
ga je om met de condities van de locatie (bodem 
en water)? Deze laatste deelvraag is geleidelijk aan 
steeds belangrijker voor mij geworden en heeft de 
loop van het project bepaald. 

‘Echt pionierswerk!’
Dr. F.L. (Fransje) Hooimeijer
Assistant Professor Environmental Technology and Design, TU Delft 

“Binnen de opleiding tot stedenbouwkundig ontwerper is er groeiende aandacht en interesse voor de technische 
ruimte van de stad. Lange tijd is deze ruimte ingericht en beheerst door de civiel ingenieurs en konden steden-
bouwers hun ontwerpen baseren op sociaal-economische merites. Tegenwoordig is het door de klimaat- en 
energieopgave, om maar niet te spreken van de fi nanciële crisis, belangrijker om de technische ruimte een grotere 
rol te laten spelen in het ontwerp. Sanne is de tweede student die afstudeert met de annotatie Infrastructure and 
Environment Design, wat staat voor kennis en kunde van de technische ruimte. Sanne heeft deze ruimte in haar 
ontwerp voor de M4H betrokken en ook tot uitdrukking gebracht in het masterplan. Er zijn nog heel weinig voor-
beelden van deze brede betrekking van de ondergrond op de bovengrond, dus het is echt pionierswerk!”
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AFSTUDEERONDERZOEK

Allereerst is er veel onderzoek gedaan 
naar de ondergrondse eigenschappen 
van de M4H, aan de hand van het SEES-
schema (System Exploration Environment 
& Subsoil).  Dit schema combineert 
de stedenbouwkundige lagen (People, 
Metabolism, Buildings, Public space en 
Infrastructure) met de ondergrondse 
lagen (Civil constructions, Energy, Water 
en Subsurface). Het schema helpt bij het 
inventariseren van obstakels en kansen, 
maar heeft mij vooral bewust gemaakt van 
wat er allemaal speelt in de ondergrond. 
Verschillende voor de M4H belangrijke 
onderwerpen zijn onderzocht en in kaart 
gebracht: de ondergrondpotentiekaart. 
Of zoals hij tijdens mijn stage bij de 
gemeente Rotterdam genoemd werd: de 
verleidingskaart. 

De potentiekaart bevat 2D-informatie 
over de ondergrond, maar laat ook de 
derde dimensie zien door de toevoeging 
van doorsneden. Deze derde dimensie is 
zeer belangrijk, aangezien bijvoorbeeld 
saneringstechnieken aangepast worden 
op de diepte van de vervuiling. Tevens 

zijn tools toegevoegd die laten zien wat 
een ontwerper met de informatie kan 
doen (wat er bijvoorbeeld mogelijk is met 
oude funderingen). De kaart is vooral 
bedoeld om ontwerpers te inspireren 
de ondergrond te gebruiken in het 
ontwerpproces, in plaats van het gebied 
te zien als een tabula rasa, en met een 
wit papier te beginnen.

Aan de hand van de verleidingskaart is er 
een stedenbouwkundige visie voor de ge-
hele haven opgesteld, waarna ingezoomd 
is op twee deelgebieden. Hierop is een 
grondigere analyse toegepast, met een 
gedetailleerdere kaart als resultaat. Dit 
is de basis voor het tweede deel van het 
afstudeerproject: het ontwerp. 

Funderingen en kabels en leidingen in 
de haven zijn de belangrijkste elementen 
geweest voor het ontwerp. De nieuwe 
gebouwen/woningen zijn geplaatst op de 
bestaande funderingen; deze hoeven dus 
niet weggehaald te worden bij de sloop 
van havenbedrijven. Er is hierbij gezocht 
naar een woningtypologie die past bij de 

maatvoering van deze palen. De kabels en 
leidingen hebben op hun beurt gezorgd 
voor regels voor de openbare ruimte. Zo 
liggen de hoofdleidingen bijvoorbeeld in 
een parkomgeving, zodat er geen wegen 
opengebroken hoeven te worden bij 
onderhoud.

Het uiteindelijke ontwerp laat zien dat het 
mogelijk is te ontwerpen met de onder-
grond als uitgangspunt. Het uitgangspunt 
stelt veel limieten, maar zorgt uiteindelijk 
voor kostenbesparing en een duurzamer 
resultaat. Deze manier van kijken naar 
een stedenbouwkundige opgave is nieuw, 
waardoor er nog weinig literatuur aanwe-
zig is, onderzoek vrij lastig is en mensen 
kritisch zullen zijn. Maar ik geloof dat dit 
dé manier is om boven- en ondergrond 
met elkaar te laten samenwerken.

 

Meer informatie 
 Ga voor meer informatie naar de 

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

De subsoil potential map toont ondergrondeigenschappen en bestaande ondergrondse elementen in twee deelgebieden van de Merwe-Vierhaven. Op basis daarvan is een 

masterplan gemaakt voor de bovengrondse inrichting. (Beeld: Sanne Mooij)
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Patricia Rozenblad 

werkt bij de provin-

cie Zuid-Holland als 

projectleider en co-

ordinator kwaliteits-

net goederenvervoer.

De workshop in de Caballero Fabriek, Den Haag. (Foto’s: APPM)

Workshop brengt 
oplossing in zicht

KABELS EN LEIDINGEN

“ We zijn ervan overtuigd dat er bij reconstructieprojecten meer maatschappelijke waarde kan 

worden bereikt als we op een andere manier omgaan met de kabels en leidingen. Maar wat die 

manier is…?” Patricia Rozenblad van de provincie Zuid-Holland benaderde het COB om dat te 

onderzoeken. De verbreding van N213 lijkt ervan te profiteren.

De reconstructie van een provinciale weg is er door-
gaans op gericht de veiligheid, de doorstroming en/of 
de leefomgeving te verbeteren. De maatschappelijke 
waarde staat centraal. De partijen die betrokken zijn 
bij het aan- of verleggen van kabels en leidingen in 
het gebied hebben naast dat gedeelde belang ook hun 
eigen belangen en zorgen. Bovendien is er wet- en 
regelgeving om rekening mee te houden, hoge tijds-
druk, weinig ruimte… Met kabel- en leidingwerk kan 
meerwaarde gecreëerd worden, maar dat vereist wel 
creativiteit en geen standaardoplossing. Dat was voor 
Patricia Rozenblad, projectleider reconstructie N213 

van de provincie Zuid-Holland, reden om naar het COB 
te stappen: “We willen deze opgave in COB-verband 
onderzoeken, omdat niet alleen provincie Zuid-
Holland ermee te maken heeft. Het gaat ons naast een 
oplossing voor de N213, ook om een structurele veran-
dering. Hoe kunnen we reconstructieprojecten zodanig 
aanpakken dat het kabel- en leidingwerk bijdraagt aan 
de maatschappelijke waarde?”

Om de bredere doelstelling te bereiken,  is de verbre-
ding van de N213 tussen de Dijkweg en de Middel-
broekweg in de gemeente Westland door de provincie 
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naar voren geschoven als pilot. De gunning van het project 
staat gepland voor begin 2016. De reconstructie moet ervoor 
zorgen dat de doorstroming van het verkeer verbetert. De 
fietspaden langs de N213 en de Dijkweg worden ook aan-
gepast, waardoor de beschikbare ruimte voor het verleggen 
van de kabels en leidingen zeer beperkt is. Een ‘gewone’ 
benadering van het kabel- en leidingwerk bij zo’n project  
zou betekenen dat netbeheerders de opdracht krijgen hun 
infrastructuur aan de kant te leggen. De kosten komen 
meestal (grotendeels) voor rekening van de netbeheerder. 
Aangezien die er weinig voor terugkrijgt, ligt het voor de 
hand de voor hem meest doelmatige oplossing te kiezen.  
Er is echter best kans dat een andere oplossing meer maat-
schappelijke waarde had opgeleverd. 

‘Agree to disagree’
Om bij de pilot tot zo’n andere oplossing te komen, organi-
seerde het COB in samenwerking met APPM een workshop 
voor alle partijen die op de een of andere manier betrokken 
zijn bij het kabel- en leidingwerk van de N213: netbeheer-
ders KPN (telefonie/data), Evides (drinkwater) en Westland 
Infra (gas en elektra), gemeente Westland, Flora Holland en 
de provincie zelf. De workshop had als concreet doel kans-
rijke oplossingsrichtingen voor het project te ontdekken; 
het onderliggende doel was te toetsen of een dergelijke 
aanpak effectief is.

Hoewel de deelnemers tot verschillende ‘kampen’ behoren, 
hadden ze ongeveer dezelfde visie: ze werken allemaal uit-
eindelijk voor het maatschappelijk belang, oplossingen zijn 
nu vaak niet optimaal en de samenwerking en afstemming 
kunnen beter. Ook zijn de betrokkenen zich bewust van de 
tegengestelde belangen. Netbeheerders vinden de provincie 
weinig flexibel (‘er mag niets en wij moeten alles betalen’) 
terwijl de provincie de netbeheerders behoudend vindt (‘ze 
denken alleen in beperkingen’). Tijdens de workshop bleek 
dat deze opvattingen geen belemmering vormen voor een 
oplossing: doordat  niemand het persoonlijk opvat, verliep de 
workshop soepel en in goede harmonie.

Van begrip naar oplossingen
Deelnemers vanuit netbeheerders en gemeente/provincie 
werden aan elkaar gekoppeld om meer begrip te kwe-
ken. De duo’s legden elkaar uit wat hun grootste belang, 
zorg en risico is, zowel bij de N213 als in het algemeen 
bij kabel- en leidingwerk. Vervolgens werden de deelne-
mers gevraagd plenair te delen wat de ander had verteld. 
Opeens draaiden de rollen om: provinciemedewerkers 
die stellen dat verleggen niet wenselijk is, bijvoorbeeld 
omdat het ten koste gaat van andere – vaak belangrijkere 
– investeringen van netbeheerders, en netbeheerders die 
vertellen dat kabels en leidingen niet onder de weg mogen 
om zo toekomstige overlast voor burgers zo veel mogelijk 
te beperken. Na dit onderdeel van de workshop waren de 
deelnemers zichtbaar positiever gestemd. De scepsis die 
er vooraf bij sommigen heerste, was weg of in ieder geval 
naar de achtergrond verdwenen.

De goede sfeer werd versterkt tijdens ‘Langs de lijn’, een 
discussie-onderdeel waarbij de deelnemers met een plek 
langs een lijn konden aangeven in hoeverre ze het eens zijn 
met een stelling. Er werden soms verrassende posities inge-
nomen, die vervolgens openhartig werden beargumenteerd. 
Hierdoor verscherpte het beeld van de situatie: de belangen 
en zorgen van de partijen werden genuanceerd en verder 
uitgewerkt. Gezamenlijk werd bijvoorbeeld geconstateerd 
dat het eerlijker verdelen van de verleggingskosten voor alle 
betrokkenen een prikkel zou opleveren om naar een maat-
schappelijk optimale oplossing te zoeken.

Als laatste ‘opwarmertje’ presenteerden twee deelnemers 
een aantal innovatieve oplossingen waarbij zij betrokken 
zijn geweest. Marcel Schroots (KPN) vertelde over de lasput-
ten onder de boulevard van Scheveningen en de leidingen-
tunnel onder de Mahlerlaan in Amsterdam. Kees Bergen 
(provincie Zuid-Holland) haalde de Nagelbrug aan, een 
project waarbij – met resultaat – veel energie is gestoken in 
de samenwerking met netbeheerders. 

Daarna was het tijd om oplossingen te bedenken voor de ka-
bels en leidingen bij de verbreding van de N213. In groepjes 
van vier schaarden de deelnemers zich rond flip-overs met 
stiften in de aanslag. Dit leidde tot concrete en gedetailleerde 
schetsontwerpen. Van complete leidingentunnels tot aparte 
oplossingen voor kabels en gas- en waterleidingen. Tijdens de 
bespreking na afloop werd de rode draad zichtbaar: het hoeft 
niet groots en meeslepend maar slim en eenvoudig, laat lig-
gen wat kan, probeer de gasleiding onder het asfalt te leggen 
(nog niet in lijn met het beleid van de provincie), verhuis 
elektra- en datakabels naar mantelbuizen onder de verhar-
ding met toegangsputten aan de kant van de weg.

Vervolg
Patricia Rozenblad is erg blij met het resultaat van de work-
shop en de manier waarop het is bereikt: “In een eerder sta-
dium waren de meeste deelnemers al eens ondervraagd. Ik 
kon me best voorstellen dat men hierdoor niet zo enthousiast 
aan deze nieuwe workshop zou meedoen. Bovendien is het 
project al zo ver gevorderd dat het bijna zinloos lijkt nu nog 
iets innovatiefs te willen. Veel deelnemers waren inderdaad 
sceptisch bij aanvang, maar toch werd er actief bijgedragen. 
Je zag de houdingen veranderen en het geloof in een goed re-
sultaat groeien. We willen dit momentum vasthouden. Er zijn 
een aantal actiepunten voor de provincie uitgekomen waar 
we mee aan de slag gaan. Daarnaast laten we een inschat-
ting maken van de investeringskosten voor de oplossing die 
er op hoofdlijnen is uitgekomen. Voor de precieze uitwerking 
gaan we nog om tafel met de nutsbedrijven. Ook moeten 
we uitzoeken hoe we de aanbesteding en het beheer willen 
inrichten bij deze oplossing. We zijn er dus nog niet, maar we 
hebben al meer dan we hadden durven hopen.”
 

Meer informatie 
 Lees meer in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping



22

Een tunnel is in principe een middel om van A naar B te 

komen. Maar je kunt er méér van maken. Met creatief licht-, 

kleur- en materiaalgebruik zijn de functionele kunstwerken 

te transformeren tot spraakmakende échte.

Rustgevend
Het bureau Architects of Air bouwt ‘luminaria’: unieke, 

opblaasbare tunnelsystemen met een oppervlakte van 

zo’n duizend vierkante meter en ruimtes van meer dan 

tien meter hoog. Er wordt speciaal plastic in vier kleu-

ren gebruikt, wat in combinatie met doorschijnend 

daglicht tot een bijzondere, en steeds weer andere, 

zintuiglijke sensatie leidt.

toffe
tunnels

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

Enerverend >Er zijn saaiere (en goedkopere) manieren om in Shanghai van The Bund naar Pudong te reizen. The Bund Sightseeing Tunnel dompelt je onder in psychedelische licht- en geluidsef-fecten. De capsule zweeft iets boven het spoor dankzij wisselende magnetische velden. De Maglev-trein overbrugt de zevenhonderd meter in vijf minuten. Ter vergelijking: in die tijd legt de Maglev-trein van de stad naar het vliegveld 
dertig kilometer af.

(Foto: Flickr/Wenjie Zhang)

Rustgevend

< Intrigerend
Meer dan veertigduizend computergestuurde 

ledlichtjes sieren de wand van Multiverse, de 

tunnel tussen het Oost- en Westgebouw van 

de National Gallery of Art in Washington (VS). 

Kunstenaar Leo Villareal heeft de verlichting 

zodanig ingesteld dat er nauwelijks een patroon 

te herkennen valt. Aangezien het menselijk oog 

daar wel naar zoekt, heeft de tunnel zo een hyp-

notiserende werking.

< Intrigerend
Meer dan veertigduizend computergestuurde 

ledlichtjes sieren de wand van Multiverse, de 

tunnel tussen het Oost- en Westgebouw van 

de National Gallery of Art in Washington (VS). 

Kunstenaar Leo Villareal heeft de verlichting 

zodanig ingesteld dat er nauwelijks een patroon 

te herkennen valt. Aangezien het menselijk oog 

daar wel naar zoekt, heeft de tunnel zo een hyp-

notiserende werking.

Zo 
kan het 

ook!

< 

(Illustratie: Pinterest/Ghent University • Foto: Furnibo)

(Foto: Flickr/MrTinDC)

(Foto: Flickr/Yeti-legs)
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Kort Lezen Doen

Laatste loodjes onder de gracht
 
Op 21 mei jl. vierde de gemeente Den Haag 
samen met bewoners de herinrichting van 
de Noordwal-Veenkade. Onder de nieuwe 
gracht gaat het werk aan de automatisch 
autoberging door tot in de zomer.   

In oktober 2012 startte de gemeente met het 
herstel van de historische gracht en de bouw 
van een volautomatische autoberging (VAB) 
eronder. Bijna honderdzestig auto’s kunnen 
straks in de VAB terecht. Bovengronds is er 
een autoluw voetgangersgebied gecreëerd.

 Lees meer via www.denhaag.nl/veenkade

Amsterdam maakt ruimte voor voet-
gangers en fietsers
 
Acht nieuwe ondergrondse garages in het 
centrumgebied, ter aanvulling op de vier 
garages die al in voorbereiding zijn. De ge-
meente Amsterdam maakt duidelijke keuzes 
in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit dat 
wethouder Litjens op 16 april jl. presenteerde.

Wethouder Litjens: “Drukte hoort bij de stad, 
maar het begint op steeds meer plekken te 
knellen. Iedereen weet inmiddels wat er moet 
gebeuren om de stad op een veilige manier 
bereikbaar te houden en te zorgen voor een 
aantrekkelijke openbare ruimte: meer ruimte 
voor de fiets en de voetganger, auto’s zo veel 
mogelijk ondergronds en aan de rand van de 
stad parkeren, en een betere doorstroming 
van het verkeer. Er is veel over gesproken en 
plannen liggen er genoeg. Het is tijd dat we 
echt kiezen en gaan uitvoeren.”

 Lees meer via  
www.tinyurl.com/mobiliteit-amsterdam

School en gemeente kiezen onder-
grondse oplossing
 
Er komt een ondergrondse gymzaal bij de 
nieuw te bouwen Bos en Duinschool in 
Bloemendaal. De raad van Bloemendaal is 
30 april jl. hiermee akkoord gegaan.   

De bouw van de ondergrondse zaal kost 
1.890.000 euro; 1,2 miljoen meer dan een 
bovengrondse oplossing zou hebben gekost. 
De raad heeft ingestemd met het plan omdat 
er ondergronds een ruimte gerealiseerd kan 
worden die groot genoeg is voor medegebruik 
door scholieren van het Hartenlust VMBO.

 Lees meer via  
www.tinyurl.com/zaal-bloemendaal

Evaluatie Sluiskiltunnel

BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) en combi-
natie BAM-TBI hebben onder leiding van het 
COB hun ervaringen bij de Sluiskiltunnel laten 
evalueren door mensen uit de praktijk en de 
wetenschap. De uitkomsten van dat proces 
worden gepresenteerd op 23 juni 2015.

Op 23 mei jl. ging de Sluiskiltunnel open voor 
het verkeer: vijf weken eerder dan oorspronkelijk 
gepland en binnen budget. Volgens BV KKS en 
BAM-TBI is dat geen toeval, maar te danken aan 
strategische keuzes en vernieuwende concepten. 
Het COB werd gevraagd dit te onderzoeken. In 
samenwerking met de projectorganisatie, exter-
ne experts en wetenschappers is het Sluiskiltun-
nelproject uitgebreid geëvalueerd. De gasten van 
het symposium op 23 juni a.s. ontvangen een 
exemplaar van de rapportage.

 De rapportage zal gratis beschikbaar komen 
via de kennisbank: www.cob.nl/kennisbank

Cahier over samenwerking

Zeker bij complexe ondergrondse projecten 
speelt samenwerking een prominente en 
bijzondere rol. Het onderwerp stond daarom 
centraal tijdens het Diner van de Ondergrond 
eind 2014. De presentaties en gesprekken 
hebben geleid tot de publicatie van een cahier.

In het cahier komt onder meer prof. dr. Ard-
Pieter de Man aan het woord, hoogleraar aan 
de VU. Hij bespreekt drie unieke kenmerken 
van samenwerking tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer bij complexe infrastructuur-
projecten en gaat in op enkele succesfactoren. 
Ook presenteert hij een agenda voor de sector, 
gericht op het verbeteren van samenwerking. 
Lode Franken (CFE) en Ed Roijen (RWS) geven 
hun visie vanuit de praktijk. 

 Download het cahier gratis vanaf de  
website: www.cob.nl/publicaties

Alles over landtunnels

Het symposium van KIVI-afdeling Tunneltech-
niek en ondergrondse werken (TTOW) op 28 
april jl. richtte zich deze keer op landtunnels. 
De presentaties zijn online terug te vinden.

Er werd onder meer ingegaan op de ontwikkeling 
van landtunnels in de laatste jaren en de opera-
tionele veiligheid. Ook kwamen twee praktijk-
voorbeelden aan de orde: de tunnel in de A13/
A16 en het Zuidasdok. 

 Lees meer via www.cob.nl/nieuws

Tweemaal Geo-Impuls

Het werkprogramma Geo-Impuls heeft veel 
opgeleverd. De resultaten op technisch vlak 
staan centraal tijdens een bijeenkomst op 25 
juni 2015. Over de Observational Method is een 
extra sessie tijdens de Deltares Software Dagen.

De middagbijeenkomst op 25 juni 2015 is vooral 
gericht op geotechnisch Nederland. De makers 
van Geo-Impulsproducten presenteren zelf hun 
resultaten, zodat de opgedane ervaring en kennis 
goed worden overgebracht. Deelnemers krijgen 
de ruimte voor het stellen van vragen. Ook de 
resultaten van het onderzoek naar georisicoma-
nagement in het onderwijs komen aan bod.

Mensen die meer willen weten over de Observa-
tional Method (OM) kunnen ook terecht op de 
Deltares Software Dagen. Tijdens een sessie op 
11 juni 2015 geeft Geo-Impuls een toelichting 
op de SBRCURnet-handreiking 679.15 die is ont-
wikkeld. Deze publicatie geeft onder meer inzicht 
in redenen om de OM te gebruiken en go/no-go-
criteria om na te gaan of de ontwerpmethode bij 
een project voordelen kan opleveren. 

 Ga voor meer informatie en gratis downloads 
naar www.geoimpuls.org

Dag van de Bouw

Op zaterdag 13 juni 2015 vindt de tiende editie 
plaats van de Dag van de Bouw. Door het hele 
land openen bouwprojecten die dag hun deuren 
voor het publiek.

Van kleinschalige woningbouw tot imposante 
wegenprojecten. De verscheidenheid aan open-
gestelde bouwlocaties is groot. Uiteraard doen 
er ook ondergrondse projecten mee, zoals A2 
Maastricht, parkeergarage Lammermarkt Leiden, 
spooronderdoorgangen Zutphen en onder-
grondse fietsenstalling Deventer. Ook kunt u de 
leerlingen van het SPG Ondergrondse netwerken 
in actie zien op hun werkplaatsen. 

13 juni 2015  •  Heel Nederland  •  
www.dagvandebouw.nl 

Handreiking Observational Method
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DE OBSERVATIONAL METHOD? 

risico’s beheersen en
kansen benutten!
Niet meer uitgeven dan nodig is. Of zelfs kosten besparen. Zonder in te leveren 

op de veiligheid van de constructie of de bouw ervan. Het klinkt te mooi 

om waar te zijn, maar het is haalbaar met de Observational Method. 

Daarbij kan de uitvoering starten volgens een economisch 

gunstig ontwerpscenario en wordt zodra dat nodig is, 

overgeschakeld naar een conservatiever ontwerp 

- of naar een scenario dat nóg gunstiger is.

IN DEZE BROCHURE
 ● De Observational Method in het kort

 ● Redenen om de Observational 
Method te gebruiken

 ● Go/No-go-criteria om na te gaan 
of de Observational Method bij uw 
project voordelen kan opleveren

Krachtmetingen op stempels A2 Maastricht (Foto: Avenue 2/Hessel Galenkamp)
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Win 25.000 euro en kom in de publiciteit 
met uw ondergrondse bouwproject.

Alle projecten die een bijdrage leveren aan 
vernieuwend en verantwoord gebruik van 

de ondergrond zijn welkom.

www.cob.nl/schreuders

Stichting A.M. Schreuders reikt dit jaar haar negende 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.

Inschrijven kan tot 1 september 2015
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 085-4862410

Schreudersprijs
2015

  Waardering voor 
ondergrondse prestatieWinnaar 2011

Winnaar 2013

Rijksmuseum

Noord/Zuidlijn


