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Waarde 
van de 

ondergrond



Waarderijke ondergrond 

Oscar Wilde schreef eind negentiende eeuw: “Mensen 
kennen tegenwoordig overal de prijs en nergens de waarde 
van.” In het themagedeelte van deze Onderbouwing gaan 
we op zoek naar de waarde van ondergronds bouwen. 
We brengen bijvoorbeeld verschillende ondergrondse 
projecten in beeld die waarde toevoegen in bereikbaarheid, 
luchtkwaliteit en kwaliteit van de leefomgeving. 

In Maastricht is een kansenkaart gemaakt waarmee de waarde die 
de tunnel A2 Maastricht voor de stad creëert, inclusief de opbrengst 
in euro’s, overzichtelijk bij elkaar is gebracht. Curieus is dat er in het 
realisatieproces meer kansen zijn ontstaan dan vooraf was bedacht. In 
Den Haag is aan belanghebbenden gevraagd wat de realisatie van een 
ondergrondse parkeergarage nabij het Lange Voorhout – de Tournooi-
veldgarage – de stad zou opleveren. De optelsom daarvan was vol-
doende voor een zeer breed lokaal draagvlak. En in Amsterdam dragen 
belanghebbenden financieel bij aan een fietsparkeergarage onder het 
Beursplein, op basis van de voordelen die zij van dit project verwachten. 
In tegenstelling tot wat Oscar Wilde schreef, zien we dus vaak wél de 
waarde van ondergronds bouwen. 

Het lukt ons echter niet altijd om die waarde in euro’s uit te drukken. 
En dat is wat beslissers van ons verlangen, omdat zij hun afweging vaak 
maken in een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Daarin 
zijn de niet in geld uitdrukbare opbrengsten niet goed mee te nemen. En 
omdat een ondergrondse oplossing in de regel duurder is dan een oplos-
sing bovengronds, zal tegenover die meerprijs een meetbare meerwaarde 
moeten staan. Een oplossing mag alleen meer kosten als de meerwaarde 
dat rechtvaardigt. Voor de afweging daarvan is het COB-project Waarde 
van de ondergrond opgezet, dat op 18 februari aanstaande zijn eerste 
bijeenkomst heeft. U bent van harte welkom!

Naast en bij alle vragen die de participanten bij ons aandragen, kijken 
wij ook als COB’ers waar we waarde kunnen toevoegen. Daarmee 
proberen we de opbrengst per ingebrachte euro te optimaliseren. Deze 
gedachte zou een mooi bruggetje kunnen zijn naar de activiteiten op 
het gebied van assetmanagement, samenwerking en onderwijs die wij 
dit jaar gaan opstarten, maar daarvoor is dit voorwoord te kort. Ik hoop, 
maar dat had u al begrepen, dat we er samen een waardevol jaar van 
gaan maken, doet u mee?

merten Hinsenveld 
Directeur COB

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

voorwoord inhoud

tHEma: waardE van dE ondErgrond

Ondergronds bouwen levert niet alleen een 
ondergronds bouwwerk op. Juist bovengronds 
zijn er positieve effecten. Vol in het zicht, maar 
toch zo ongrijpbaar.

winst door denken vanuit kansen
Geert Roovers, de kersverse lector Bodem en Ondergrond aan de 
hogeschool Saxion, ziet het als een persoonlijke opdracht om 
studenten – zowel van het hbo als op universiteiten – warm te 
maken voor de ondergrond.

crisis leidt tot kansenkaart
Om de potentie van de A2 Maastricht inzichtelijk te maken, is er 
een kansenkaart opgesteld. Dat levert verrassende resultaten op.

verbinding wordt gebiedsontwikkeling 
De missie van Rijkswaterstaat is verbreed. “Uitgangspunt is dat 
alles wat we doen, meerwaarde oplevert voor het gebied.”

de ondergrond in een mkba
Hoe krijg je inzicht in de kosten en baten van ondergronds ruimtege-
bruik? Economisch onderzoek aan de VU biedt aanknopingspunten.

van onderaf 
Voor de Tournooiveldgarage waren het steeds de omwonenden, 
ondernemers en culturele instellingen die het plan verdedigden.

spEcial

schreudersprijs 2015
Tijdens het COB-congres op 10 december jl. werd dé prijs voor 
ondergrondse bouwprojecten uitgereikt. De winnaars aan het woord.

praktiJk

tunnel functioneert probleemloos na uitstel openstelling
De Salland-Twentetunnel in Nijverdal ging negen maanden later 
open dan gepland. Eelco Negen van Rijkswaterstaat legt uit wat er 
aan de hand was, hoe de problemen zijn opgelost en wat de 
leerpunten zijn.

‘wie ruikt het innovatiefst?’
Gasunie schreef een prijsvraag uit voor de 1.0-versie van hét 
detectiesysteem voor ondergrondse kabels en leidingen.

bodeminformatie direct digitaal toegankelijk
Twee toepassingen voor grondroerders om ter plekke informatie te 
krijgen over verontreiniging in de Nederlandse bodem.

goede inpassing, minimale overlast en energiereductie
De invloed van de kritische omgeving is terug te vinden in het 
ontwerp van de A16 Rotterdam. Er komt onder meer een landtunnel.

nEtwErk&cob

leren langs de a9
Niet achteraf de balans opmaken, maar al leren tijdens het proces. 
Dat is de insteek van Rijkswaterstaat en IXAS bij de aanleg van de 
Gaasperdammertunnel. Een COB-expertteam ondersteunt.

En vErdEr

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

in fOCUs COB-congres 2015: feestje met inhoud  

DE VisiE VAn... Jan Arends, SPIE

DE DiAlOOg Fietsgarage herstelt Amsterdams Beursplein in oude glorie

UiT DE sCHOOl gEKlAPT Nutswerkzaamheden virtueel stroomlijnen

ZO KAn HET OOK Fijn fietsen

KORT, lEZEn, DOEn Op de hoogte en op de agenda
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Ministers lanceren de Bouwcampus

De Bouwcampus begint zijn draai te vinden. Een goed moment om de ontmoetings-
plaats voor bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten uit de bouwsector 
officieel te lanceren. Dat gebeurde op 13 januari 2016 door minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister Blok van Wonen en Rijksdienst.

coB-update

Eendaagse broedplaats

Een dag waarop net even anders tegen 
de ondergrond en ruimtelijke planning 
wordt aangekeken. Het Flexival op 21 
januari 2016 was interactief, gevarieerd 
en verrassend.

De Carrousel Ondergrond en Ordening is een 

leer- en inspiratieomgeving voor overheden en 

kennispartners rondom vraagstukken op het snij-

vlak van ondergrond en ruimte. Op het Flexival, 

dat dit jaar plaatsvond bij Sociëteit L.A.N.X. in 

Amsterdam, mag iedereen aanschuiven. Meer 

dan vijftig gasten meldden zich aan. Zij verdiep-

ten zich onder meer in omgevingsvisies, het 

Manifest Ruimte, de Mutual Gains Approach en  

de MKBA van de ondergrond.

Lees meer op www.cob.nl/flexival

Nieuwe participanten

Per 1 januari 2016 is het COB-netwerk 
verrijkt met twee nieuwe namen:  GEO2 
Engineering en Feresor. Welkom!

Feresor is een ‘projectkatalysator’: het bedrijf 

brengt mensen van verschillende specialismen bij 

elkaar om projectdoelen te realiseren. Dit heeft 

het bijvoorbeeld gedaan bij de Tweede Coen-

tunnel en de renovatie van de IJtunnel. GEO2 

Engineering levert geotechnische adviezen. Spe-

cifieke oplossingen voor specifieke situaties, die 

praktisch uitvoerbaar zijn. Het ingenieursbureau 

is betrokken geweest bij diverse grote infraprojec-

ten, waaronder de Tweede Coentunnel.

Kijk online op www.geo2.nl en www.feresor.nl

Maatregelencatalogus voor energiereductie tunnels

Online agenda

Heeft u de vernieuwde COB-website al 
gezien? Eén van de updates betreft de 
agenda. Hierin vindt u nu niet alleen re-
levante congressen, maar ook de kleinere 
sessies voor COB-platforms en -projecten.

Twee highlights in februari en maart:

•	 18 februari 2016 - Projectbijeenkomst Baten 

van de ondergrond, vanuit het platform 

Ordening en ondergrond. Meer informatie 

en aanmelden via edith.boonsma@cob.nl of 

085 4862 410.

•	 1 maart 2016 - Bijeenkomst platform 

Veiligheid, thema Ontwikkelingen besturing, 

bewaking en bediening (3B).

Lees meer op www.cob.nl/agenda Bij de lancering werd de Themakaart Bouw uitgereikt. (Foto: COB)

Het project Energiereductie tunnels is in volle gang. Eind augustus 2015 werden er 
expertteams samengesteld en nu al liggen er de eerste conceptdocumenten. 

Expertteam A richt zich op energiereductie 

en/of duurzame  energieopwekking tijdens de 

gebruiksfase van de tunnel. Er zijn zes gebieden 

vastgesteld waarop maatregelen kansrijk zijn, 

bijvoorbeeld verlichting, ventilatie en de afstem-

ming tussen energiesystemen. Elke expert 

beschrijft voor een gebied wat eronder wordt 

verstaan: wat is het wel, maar wat ook niet? 

Daarnaast onderzoeken de experts bijvoorbeeld 

welke normen en richtlijnen er zijn en wat voor 

invloed die hebben op het energieverbruik. In de 

volgende fase zullen er voor elk gebied maatre-

gelen geformuleerd worden.

Expertteam B gaat aan de slag met contrac-

ten: welke kansen biedt een contract om het 

energieverbruik van een tunnel te reduceren? 

Het gaat hierbij in eerste instantie om DBFM-

contracten, omdat die het meest gebruikelijk 

zijn bij grote tunnelprojecten. Komend half jaar 

onderzoekt het expertteam zes kansen, zoals 

een multiplier op CO2-reductie, een voorfinan-

ciering voor duurzaamheidsmaatregelen en 

een duurzaamheidsfonds voor vervanging. In 

februari 2016 komen de experts bij elkaar om 

de inmiddels opgestelde definities te bespre-

ken en te starten met het uitwerken van de 

maatregelen.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping

Rondom de opening was een speciaal pro-

gramma samengesteld waarin bewoners van de 

Bouwcampus zich presenteerden. Vanuit het COB 

verzorgde coördinator Henk Werksma samen 

met participant John de Ruiter (gemeente 

Rotterdam) een sessie over regie op ruimtelijke 

kwaliteit (z)onder maaiveld. Van het denken in 

afzonderlijke ruimtelijke componenten –onder-

grond en bovengrond – naar een 3D-benadering 

voor het inpassen van functies.

Om half vier startte het formele gedeelte. De mi-

nisters van IenM en WenR kregen de Themakaart 

Bouw overhandigd, een nationale onderzoeksa-

genda voor de bouw, die is ontwikkeld naar 

aanleiding van de nationale wetenschapsagenda. 

Ook werd de nieuwe Marktvisie ondertekend. In 

deze co-creatie van Rijkswaterstaat en markt-

partijen is omschreven hoe er de komende jaren 

invulling gegeven wordt aan de samenwerking 

tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.  

Kijk voor meer informatie op   

www.debouwcampus.nl

Icoonprojecten 
Het project Energiereductie tunnels  gaat ook 

icoonprojecten benoemen. Door concrete prak-

tijkprojecten uit te lichten als goed voorbeeld, 

kan de toepassing   van energiereducerende 

maatregelen in een stroomversnelling komen. 

De A16 Rotterdam wordt zo’n icoonproject. Er 

worden kansrijke maatregelen geïmplemen-

teerd en de effecten worden voor een breed pu-

bliek toonbaar gemaakt. Verderop in dit blad 

leest u meer over de A16 Rotterdam.

www.cob.nl/projectenmarathon
www.cob.nl/schreuders
www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/congres2015
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Feestje met 
inhoud

Volle zalen, een vol programma en 

mensen vol enthousiasme. Dat ken-

merkte het COB-congres van 10 

december 2015. De circa driehonderd-

vijftig gasten en vele sprekers vanuit 

het netwerk maakten de dag samen 

met het COB tot een succes.

Met het thema Voorschot op de toekomst 
werd er op het COB-congres 2015 zowel 
vooruit als naar het heden gekeken: de toe-
komst maken we nú. Welke slimme keuzes 
worden er nu door het netwerk gemaakt om 
ervoor te zorgen dat de wereld van morgen 
er (nog) beter van wordt? Anticiperen op een 
onzekere toekomst vraagt om actieve, wak-
kere mensen. Daarom koos het COB dit keer 
voor een interactieve start van het plenaire 
programma. Allart Hoekstra, webdeveloper 
bij het COB, zorgde er met zijn bandleden van 
HeavyLight voor dat de gasten gezamenlijk 
een themalied ten gehore brachten. Hiermee 
was letterlijk de toon gezet voor de rest het 
plenaire programma. De inhoud volgde in rap 
tempo. Van 3D-betonprinten naar de nieuwe 
marktvisie, en van wayfinding naar de uitrei-
king van de Schreudersprijs 2015 (daarover 
leest u verderop meer).

Na de pauze verplaatsten de gasten zich naar 
de subzalen. Er waren in totaal negen sessies 
waarin alle aandachtsgebieden van het COB 
aan bod kwamen: kabels en leidingen, tunnels 
en veiligheid, en ordening en waarde. Som-
mige sprekers deelden hun geleerde lessen, 
zoals Ad Broeders en Rick Pattipeilohy van 
Spoorzone Delft, en Ed Bouwkamp en Boude-
wijn Bartholomeeusen van de Neherkade in 
Den Haag. Anderen riepen op tot meedenken. 
Zo vroeg Wouter Engels (ECN) zijn gasten om 
tips voor het aanleggen van een ondergrondse 
zweeftreinbaan om energie mee op te slaan. 
In de drukbezochte sessie van het KPT werd 
volop gediscussieerd over het standaardiseren 
en/of certificeren van tunneltechniek.

Heeft u het congres gemist, wilt u herinneringen 

ophalen of presentaties teruglezen? Ga dan naar 

www.cob.nl/congres2015 voor foto’s, downloads en 

meer informatie.

(Foto: Vincent Basler)
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‘Ik wil weten wat we kunnen 
winnen door te denken 
vanuit kansen’

interview | Geert roovers, lector Bodem en onderGrond, saxion

“Ik zie het lectoraat vooral als kern van een netwerk dat breed en integraal in de praktijk 

geworteld is”, zegt Geert Roovers, de kersverse lector Bodem en Ondergrond aan de 

hogeschool Saxion. Hij ziet het als een persoonlijke opdracht om studenten – zowel van 

het hbo als op universiteiten – warm te maken voor de ondergrond.

(Foto: Vincent Basler)

“We willen nieuwe wetenschappelijke 
inzichten vertalen naar praktisch toepasbare 
werkwijzen en onderwijsmodules”, aldus 
Roovers over de ambitie van het lectoraat. 
“Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan nieuwe 
governanceconcepten, adaptieve planning 
en de rol van data en sociale media. De out-
put zal meer liggen in het empoweren van 
mensen dan in rapportages. Daarbij richten 
we ons op het huidige en het toekomstige 
werkveld en proberen we nieuwe inzichten 
ook te laten landen in het onderwijs. Met 
het lectoraat wil ik studenten enthousiast 
maken voor het thema door ze maatschap-
pelijk relevante cases voor te houden. De re-
sultaten komen beschikbaar voor het hoger 
onderwijs via publicaties en het Kennis- en 
Onderwijscentrum Bodem en Ondergrond 
voor het Hoger Onderwijs (KOBO-HO).”

Het lectoraat is een initiatief van hogeschool 
Saxion en Antea Group. Beide organisaties 
vinden dat ‘de ontwikkeling van bodem en 
ondergrond meer en meer vraagt om regie, 
duurzame concepten en het verbinden van 
belangen.’ Als lector hoopt Geert Roovers een 
bijdrage te leveren aan een meer integrale 
benadering van bodem en ondergrond: “De 
ondergrond is een kleine wereld met veel 
specialismen. Dat leidt tot versnippering en 

verkokering, en dat wringt ten aanzien van 
de integraliteit die we in Nederland willen 
bewerkstelligen. We zien kansen om toch tot 
die integrale benadering te komen door aan 
te haken bij lopende thema’s, zoals bodem-
daling, energietransitie en verstedelijking. 
Het is met name bij dat laatste thema dat 
er raakvlakken zijn met het COB. Zo willen 
het lectoraat en het COB ervoor zorgen dat 
nieuwe  inzichten daarin ook werkelijk wor-
den toegepast. Daarbij ligt het accent op de 
komende jaren, terwijl we tegelijkertijd voor 
de lange termijn willen bijdragen aan het op-
leiden van integraal werkende vakmensen.”

Verder kijken
Roovers noemt de rol van data en informatie 
als voorbeeld: “Op dat gebied gebeurt heel 
veel. Denk aan big data, datamining, sociale 
media, etc. Wij willen kijken naar de betekenis 
van deze ontwikkelingen voor het omgaan 
met de ondergrond. Ik ben ervan overtuigd 
dat de ontwikkelingen zo snel gaan, en dat de 
ondergrondopgaven zo complex zijn, dat cen-
trale regie hierop contraproductief is. Iedere 
vraag heeft zijn eigen schaal en behoefte, en 
daardoor zijn eigen informatievraag. Maar 
hoe we die dan effectief gaan invullen? Dat 
triggert me. Daarbij komt dat de ondergrond 
onzichtbaar is. Data en informatie sturen het 
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Dr. ir. Geert Roovers 

studeerde in 1993 af als 

civiel ingenieur aan de TU 

Delft, en promoveerde in 

2012 aan deze universiteit 

op bestuurskundig onder-

zoek naar de interactie tus-

sen systeembenaderingen en 

besluitvorming door actoren. 

Hij werkt tevens als senior 

consultant bij Antea Group 

op het gebied van ruimtelijke 

besluitvormingsprocessen en 

infrastructuur. Per 1 septem-

ber 2015 is hij aangesteld 

als (parttime)lector Bodem 

en Ondergrond aan de hoge-

school Saxion.



beeld van betrokkenen. Beleving en emotie 
spelen een grote rol. Dat betekent dat we 
dus ook naar de impact van storytelling in 
ontwerp en besluitvorming moeten kijken. 
Dat kan ertoe leiden dat we bewoners net 
zo belangrijk maken als deskundigen. 
Overheden kunnen dan in een vroeg sta-
dium barrières wegnemen en de doorloop 
van projecten bespoedigen. Zo kunnen we 
zorgen voor meer flexibiliteit.”

Barrières wegnemen
“Vanuit het lectoraat willen we worst 
and best practices in beeld brengen en 
inventariseren welke deelbelangen in 
de weg zitten. Stel dat alle data van een 
project openbaar zijn. Wat zou dat dan 
betekenen? Daar willen we naar kijken, 
en onderzoeken wat je kunt winnen door 
te denken vanuit kansen in plaats van 
systemen. Een opgave kan zijn dat we de 
startsituatie rond het voornemen om CO2 
op te slaan in de bodem onder Barendrecht 
als uitgangspunt nemen, daarbij alle mo-
gelijke invalshoeken in kaart brengen en 
vervolgens met een aanbeveling komen 
over hoe je zo’n project kunt aanvliegen. 
Om zo projecten als in Barendrecht van 
een potentiële win-lose game naar een 
win-winsituatie te brengen.”

Studenten
In september 2015 is bij Saxion weer 
de minor Integrale gebiedsontwikkeling 
van start gegaan. Bodem en Ondergrond 
is een van de drie deelstromen van deze 
minor. Er doen dertig studenten van drie 
hogescholen mee. Vijf van hen hebben 
zich specifiek voor de minor Bodem en 
Ondergrond aangemeld. “Maar in de 
praktijk betekent het vooral dat het thema 
Bodem en Ondergrond, zowel in projecten 
als in lessen, is ingebed in het werk voor 
en door alle studenten en daarmee de 
hele groep van dertig bereikt”, aldus een 
eerste nieuwsbericht op de website van 
KOBO-HO een maand na de start van de 
minor. “De ervaring is dat de studenten in 
eerste instantie niet altijd de relevantie van 
bodem en ondergrond voor hun werk zien, 
maar na de colleges en na de start van hun 
praktijkopdracht snel doordrongen raken 
van de verwevenheid van ondergrondse 
kansen en mogelijkheden, en bovengrond-
se gebiedsontwikkeling.” 
Dat geldt zeker voor Sven Robins. De 
vierdejaars student Stad en Streekont-
wikkeling aan de HAS Hogeschool in 
Den Bosch koos voor de minor Stadslab 
Stedelijke vernieuwing – De Diepte in! bij 
Saxion in Deventer, waarbinnen hij een 
opdracht van de coalitie ‘Stevige stad op 
slappe bodem’ uitvoerde op het gebied 
van bodemdaling, waterbeheer en ruim-
telijke ordening.

Enthousiasme voor de ondergrond deed 
Robins al eerder op. “Voor mijn studie 
aan de HAS heb ik tijdelijk voor de klas 
gestaan als leraar aardrijkskunde. Vanuit 

dat vakgebied heb ik de ondergrond altijd 
al interessant gevonden. Via de HAS kon 
ik me niet specifiek bezighouden met de 
ondergrond, maar kon ik wel sturen in 
mijn stagevoorkeur. In mijn derde jaar 
heb ik een projectstage gelopen bij de 
afdeling bodem bij Grontmij in Eindho-
ven. De projectopdracht richtte zich op 
het optimaliseren en efficiënter inrichten 
van het interne werkproces ondergrond. 
Paul Oude Boerrigter van Grontmij wees 
mij op de minor Bodem en Ondergrond. 
‘Echt iets voor jou’, zei hij en daar heeft 
hij volkomen gelijk in gekregen. De minor 
vliegt voorbij. Na deze opleiding zou ik het 
liefst doorgaan in de ondergrond, maar ik 
weet nog niet of dat in werk of in een ver-
volgstudie zal zijn. Ik ben in ieder geval zo 
enthousiast geraakt dat op de HAS al werd 
gezegd dat men mij voor de klas moet 
zetten om andere studenten enthousiast 
te maken.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping
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‘Stel dat alle data van een 

project openbaar zijn. Wat 

zou dat dan betekenen?’

Toegevoegde waarde door ar-
cheologie 
Saxion is de enige hogeschool met een 

opleiding Archeologie. Het lectoraat Bo-

dem en Ondergrond wil daarom specifiek 

aandacht besteden aan archeologie-

vriendelijk ontwikkelen, en kijken naar 

mogelijkheden om vanuit deze discipli-

ne waarde toe te voegen aan projecten. 

Geert Roovers: “De historie van een gebied 

kun je vaak goed gebruiken in het verhaal 

rondom een project. Het helpt om de hele 

levenscyclus van een gebied in kaart te 

brengen en dwingt tot nadenken over de 

langere termijn. Storytelling dient dan ter 

versterking van stedelijke transformaties 

en gebiedsontwikkelingen en speelt een 

rol in het verbinden van betrokkenen.” Parkeergarage Castellum in Woerden is een ‘drive-inmuseum’ geworden door de tentoonstelling van archeologische resten van 

het Romeinse Laurium. (Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

www.cob.nl/verdieping
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“Het streven naar een duurzame leefomgeving maakt 
onderdeel uit van de missie”, constateert Van der Wel. 
“Je zag al eerder dat de focus op de drie netwerken 
–  hoofdwegen, -vaarwegen en -watersystemen – werd 
verbreed naar de betekenis van die netwerken voor de 
omgeving. De oprichting van een directie Leefomgeving 
binnen Rijkswaterstaat in 2013 heeft dat proces ver-
sneld. Verbindingen van A naar B worden meer bekeken 
vanuit het perspectief van gebiedsontwikkeling.”

“Uitgangspunt is dat alles wat we doen, meerwaarde 
oplevert voor het gebied waarin we werken. Dat zien we 
terug in een integrale aanpak, meer samenwerking en 

de toegenomen bereidheid om van elkaar te leren. De 
inbreng van Rijkswaterstaat ligt vooral op een andere 
manier van werken. Dat heeft ook een heel praktische 
reden. Het bereikbaarheidsfonds dat wordt gevoed met 
aardgasbaten, houdt in 2028 op te bestaan. Dat lijkt 
nog ver weg, maar rekening houdend met de door-
looptijd van grote infrastructurele projecten, is dat al 
‘overmorgen’. Dus ook vanuit die invalshoek zullen we 
veel meer met elkaar in gesprek moeten over maat-
schappelijke meerwaarde.”

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

Ontwikkeling Crisis leidt tot kansenkaart

Rijkswaterstaat ‘Verbindingen van A naar B worden meer 

bekeken vanuit gebiedsontwikkeling’

“ Tijdens de planfase van de ondertunneling in 

Maastricht, die in 2006 overging in de aan-

besteding, zag de wereld er anders uit dan nu. 

In 2008 begon de economische crisis. Hoe ga 

je daarmee om?” Wie aan de hand van deze 

aankondiging van de bijdrage van Project-

bureau A2 Maastricht aan het COB-congres 

op een zuur verhaal rekende, werd meer dan 

aangenaam verrast. De veranderende omstan-

digheden leiden juist tot nieuwe kansen.

Rijkswaterstaat verandert. De missie is verbreed. Er staat onder andere: ‘We beheren en ontwik-

kelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving’. Dat 

laatste betekent onder meer dat projecten integraler worden aangevlogen. Edwin van der Wel: 

“Het betrekken van de leefomgeving bij projecten betekent dat we breder kijken naar maatschap-

pelijke waardecreatie.”

Bjorn Vink, 
Projectbureau A2 

Maastricht

Projectbureau A2 Maastricht heeft de potentie van het 
gebied inzichtelijk gemaakt door een zogeheten kansen-
kaart te ontwikkelen. Deze kaart koppelt de gebieds-
ontwikkeling aan kansen op het gebied van onder meer 
CO2-reductie, schoonheid, sociale cohesie, gezondheid 
en gebruik lokale materialen. Die nieuwe blik leverde 
onverwachte resultaten op , waaronder het plan om de 
restwarmte van de dienstgebouwen van de tunnel aan te 
wenden voor verwarming van onroerend goed.

De gebiedsontwikkeling rond de tunnel is gekoppeld 
aan de centrumontwikkeling. Jos Geurts en Bjorn Vink, 
van Projectbureau A2 Maastricht: “Daarmee kwam het 
station als missing link in beeld. We kiezen voor  het 
oostelijke stadsdeel voor organische gebiedsontwikke-
ling die inspeelt op de vragen die zich gedurende een 
langere periode zullen aandienen.”

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

Jos Geurts, 
Projectbureau A2 

Maastricht
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Het noordelijke Dienstengebouw verdwijnt straks onder de Geusseltheuvel. 

(Foto: A2 Maastricht/Aron Nijs Fotografie)

Edwin van der Wel,
Rijkswaterstaat

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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De aanleg van de fietsparkeergarage onder 
het Beursplein past in het streven van de 
gemeente Amsterdam om het centrumge-
bied (postcode 1012) op te waarderen, en 
maakt onderdeel uit van de nieuwe entree van 
Amsterdam, het project Rode Loper. Herin-
richting van het Beursplein is de kers op de 
taart van de vernieuwing van het plein én zijn 
wanden. Op dit moment wordt Damrak 70, de 
noordwestwand van het Beursplein, volledig 
gerenoveerd.

Ton de Rijcke, manager uitvoering bij Rode 
Loper en algemeen manager voor de fietspar-
keergarage: “We zijn al jaren bezig het cen-
trum op te waarderen. De hoeveelheid fietsen 
zit ons daarbij in de weg. Waar fietsen staan, 
is geen plaats voor het steeds groter wordende 
aantal voetgangers. We hebben gezocht naar 
aanvullende financiering voor de fietsgarage. 
Bouwinvest levert een substantiële bijdrage. 
Ook de Bijenkorf heeft, onder voorwaarde 
van adequate handhaving bovengronds, een 
bijdrage toegezegd. We zien dit als een gebaar 
dat duidelijk maakt dat er in de directe omge-
ving draagvlak is voor dit project.”

Wim-Jaap Eising, senior assetmanager bij 
Bouwinvest: “Een betere inrichting van het 
Beursplein draagt bij aan de kwaliteit van het 
winkelgebied. We voelen ons als Bouwinvest 
ook verantwoordelijk voor een goede invul-
ling van het plein. Het is in potentie prachtig. 

Een kwaliteitsimpuls is nodig, en dat kan 
alleen als je erin slaagt het fietsprobleem op 
te lossen. Daarom hebben wij toegezegd een 
investeringsbijdrage te leveren. Wij delen de 
ambitie van de gemeente Amsterdam om 
in het kader van het 1012-programma de 
kwaliteit van de hele binnenstad te verho-
gen. Het Damrak wordt ontwikkeld tot een 
hoogwaardige winkelstraat. Bouwinvest reno-
veert Damrak 70, een winkelpand van ruim 
22.000 vierkante meter, en draagt daarmee 
bij aan de kwaliteitsimpuls voor dit gebied.”

Damrak 70 was tot voor kort een massief stuk 
bebouwing, gerealiseerd in de jaren zestig, 
nadat het oorspronkelijke C&A-gebouw in 
1963 was afgebrand. Bouwinvest heeft een 
compleet nieuwe gevel aangebracht, die 
aansluit bij de oorspronkelijke verkaveling 
met smalle diepe panden aan het Damrak. 
Op het nieuwe Beursplein komen kleinere 
bomen dan nu het geval is, waardoor de gevel 
van Damrak 70, maar ook van Euronext, be-
ter zichtbaar is en daardoor meer onderdeel 
uitmaakt van de uitstraling van het Beurs-
plein. Plein en wanden – naast Damrak 70 
zijn dat de Beurs van Berlage, Euronext en de 
Bijenkorf – vormen straks weer een geheel.

Gezamenlijk belang
De samenwerking tussen gemeente en 
omwonenden is dus zeker niet alleen finan-
cieel gedreven. Wim-Jaap Eising: “De goede 

Ton de Rijcke werkt bij het In-

genieursbureau Amsterdam. Hij 

is manager uitvoering voor het 

project Rode Loper en algemeen 

manager voor de fietsparkeer-

garage onder het Beursplein. 

Hij studeerde civiele techniek en 

technische bedrijfskunde aan de 

Hogeschool van Amsterdam.

Wim-Jaap Eising is senior as-

setmanager bij Bouwinvest. Hij 

studeerde planologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en 

rondde de opleiding Master City 

Developer af aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam.

Links Wim-Jaap Eising, rechts Ton de Rijcke. (Foto: Vincent Basler)

De  

dialoog
Ondergrondse fietsgarage herstelt 
Beursplein in oude glorie
Het Beursplein in Amsterdam krijgt de uitstraling terug 
die architect Berlage ooit voor ogen had. Natuurstenen 
bestrating, laanbomen en herstel van de oorspronkelijke 
paardendrinkbakken en verlichtingsarmaturen zorgen vanaf 
medio 2018 voor een prettig verblijfsgebied. Zonder fietsen. 
Onder het Beursplein komt een fietsenstalling met circa 1.700 
plaatsen. De gemeente Amsterdam en de omwonenden trekken 
samen op. Bouwinvest en de Bijenkorf dragen financieel bij.

THEMA  •  wa arDE van DE OnDErG rOnD
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samenwerking met de gemeente Amster-
dam hebben we ook bij project 1012 al 
ervaren. Wij zijn vrij snel tot speerpunt-
project uitgeroepen, en dat heeft veel be-
tekend voor de samenwerking. We kregen 
te maken met een toegewijd team van 
de gemeente dat ons hielp onze plannen 
verwezenlijkt te krijgen. Onze ambities 
komen overeen. Met 22.000 vierkante 
meter vormen C&A en Primark straks een 
zwaartepunt in de stad. We zijn er beide 
bij gebaat als de omgeving op orde is.” 

Ton de Rijcke: “Ook voor de fietsparkeerga-
rage Beursplein trekken we samen op met 
belanghebbenden. We nodigen omwo-
nenden en bedrijven uit voor overleg over 
de toekomstige plannen. Dat hebben we 
ook in de voorontwerpfase gedaan. Vragen 
en wensen van gebruikers zijn verwerkt in 
de vraagspecificatie die in de aanbeste-

ding onderdeel uitmaakt van het contract. 
Daarbij gaat het niet alleen om eisen aan 
de eindfase, maar vooral ook om eisen aan 
de bouwfase. In een gebied als dit zijn er 
natuurlijk randvoorwaarden voor aspecten 
als bevoorrading, afvalinzameling en be-
reikbaarheid voor hulpdiensten.”

Wensen van belanghebbenden hebben 
hun weg gevonden naar de aanbeste-
dingsprocedure. Ton de Rijcke: “Op 
basis van een Europese aanbesteding 
hebben we vijf aannemers geselecteerd 
die mogen inschrijven op een design-
en-constructcontract. Deze partijen 
zijn geselecteerd op kerncompetenties, 
waaronder ervaring in het bouwen in 
binnenstedelijk gebied in de nabijheid 
van monumentale panden, ervaring met 
het ontwerpen van een ondergrondse 
fietsenstalling en ervaring in het maken 

van plannen om omgevingshinder te 
voorkomen en gedurende de bouw het 
omgevingsmanagement uit te voeren.”

De gemeente Amsterdam selecteert op 
kwaliteit. Ton de Rijcke: “We hebben de 
aannemers een financiële bandbreedte 
aangegeven. We kiezen de partij die 
daarbinnen de beste kwaliteit kan bieden 
zowel tijdens de bouw als in de gebruiks-
fase. Fietsers moeten verleid worden 
om ondergronds hun fiets te stallen. We 
zullen er alles aan doen om het  comfort 
en gebruiksgemak van de stalling voor de 
fietser te maximaliseren, en tijdens de 
bouw van de stalling de overlast voor de 
omgeving te minimaliseren.”

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

Rode Loper
Het project Rode Loper omvat de herinrichting van de openbare ruimte op het 
binnenstedelijke deel van het tracé van de Noord/Zuidlijn. Het gaat om een 
strook van circa tweeënhalve kilometer tussen het Centraal Station en de Cein-
tuurbaan. In dat gebied vallen drie binnenstedelijke stations van de Noord/Zuid-
lijn: Rokin, Vijzelgracht en de Pijp. Voor het project is honderdtien miljoen euro 
uitgetrokken. De uitvoering neemt zes jaar in beslag en moet klaar zijn als de 
Noord/Zuidlijn in gebruik wordt genomen.
Het toekomstige Beursplein. (Beeld: gemeente Amsterdam)

Ondergrondse fietsgarage herstelt 
Beursplein in oude glorie
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THEMA KORT  •  de complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Wetenschap Op zoek naar de waarde van de ondergrond

De ondergrond als volwaardige component 

meenemen in planvorming, vergt een zo goed 

en volledig mogelijk inzicht in de kosten en 

baten van ondergronds ruimtegebruik. Een 

maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 

is daarbij een veelgebruikt instrument. De 

onderzoeksactiviteiten van de afdeling Ruim-

telijke Economie van de Vrije Universiteit Am-

sterdam geven een beeld van de mogelijkheden.

Hans Koster, universitair docent aan de VU Amsterdam, 
doet onderzoek naar de economische effecten van 
ruimtelijke ordening. Zo was hij betrokken bij onderzoek 
naar de waardedaling van onroerend goed als gevolg van 
de aardbevingen in Groningen en bij onderzoek naar de 
effecten van renovatie van cultureel erfgoed op de waarde 
van het omliggende vastgoed. Hans Koster: “We baseren 
ons op vastgoedtransacties van gelijkwaardige panden in 
verschillende gebieden, waarbij we alle andere factoren 
eruit filteren die van invloed zijn op de prijsontwikkeling 
van onroerend goed.”

Eind 2015 is het COB-project Waarde van de ondergrond 
gestart, waarbij voor een aantal gerealiseerde praktijk-
projecten een MKBA zal worden uitgevoerd.  “Het is goed 
dat het COB projecten achteraf gaat evalueren. Vaak 
worden MKBA’s vooraf gedaan en wordt er achteraf niet 
meer naar gekeken. Door ‘ex post’ te evalueren, maak je 
een wetenschappelijk verantwoorde analyse en krijg je 
zicht op de daadwerkelijke verhouding tussen kosten en 
baten. Daar kunnen we dan weer van leren om toekom-
stige beslissingen beter te maken.”

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

Hans Koster,
VU Amsterdam

Volgens Gert Jan Smit van SENS real estate staat het 
project symbool voor hoe we in Nederland binnenste-
delijke herontwikkelingsprojecten moeten aanpak-
ken: “Onze aanpak kost aan de voorkant meer tijd en 
energie. Dat betekent voor de ontwikkelaar weliswaar 
meer risico, maar het maakt dit soort projecten veel 
kansrijker.” 

In de afgelopen vijfentwintig jaar zijn er tal van plan-
nen gepresenteerd voor de parkeerproblemen aan de 
noordwestkant van Den Haag. Er was diverse malen 
overeenstemming op het stadhuis, maar plannen 
liepen steeds spaak op tegenstand vanuit de omgeving. 
SENS real estate is daarom niet eerst naar het stadhuis 
gegaan, maar legde contact met de diverse belangheb-
benden. Gert Jan Smit: “Zo konden we eind 2013 een 
breed gedragen plan presenteren. In het daaropvolgen-
de besluitvormingsproces hebben wij als ontwikkelaar 
nauwelijks ons gezicht laten zien. Het zijn steeds de 
belanghebbenden geweest die naar voren zijn gestapt 
om het plan toe te lichten en te verdedigen.”

“De nauwe samenwerking met de omgeving is in de 
uitvoering onverkort voortgezet”, vertelt Frank van 
der Heijden, projectmanager namens aannemer Dura 
Vermeer. “Aan de inpassing van de twee entreegebou-
wen is nauw overleg voorafgegaan met de Koninklijke 
Schouwburg, de winkeliers en horecaondernemers. 
Ook de bouwlogistiek is afgestemd. Zo is de bouw-
plaats na bezwaren van de horeca anders ingericht.”

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

Proces Van onderaf

Bewoners, ondernemers, culturele instellingen en zelfs ‘Washington’ hebben hun inbreng gehad bij 

de ontwikkeling van een nieuwe parkeergarage onder het Tournooiveld in Den Haag. Het project is 

van onderaf ontwikkeld, zonder vooropgezet plan, met de belangen en ideeën van omwonenden en 

belanghebbenden als bouwstenen.

Gert Jan Smit,
SENS real estate

Frank van der Heijden, 
Dura Vermeer

De tramtunnel in Den Haag heeft naast een op tijd rijdende tram óók een prettig 

bovengronds winkelgebied opgeleverd. (Foto: Flickr/Hendrik Ploeger)

De bouwput grenst aan de Hofvijver. (Foto: SENS real estate)

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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Cees Brandsen, HID Rijkswaterstaat en bestuursvoorzitter van Stichting A.M. Schreuders, te midden van Rick Pattipeilohy (links) en Ad Broeders van Spoorzone Delft. (Foto: Vincent Basler)

S p E C I A L

‘Het is niet zomaar een prijs’
De Schreudersprijs 2015 is toegekend aan de Willem van Oranjetunnel-

Station Delft. Het Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder kreeg een 

eervolle vermelding. Tijdens het COB-congres op 10 december 2016 kwamen 

de winnaars op het podium, samen met de vier andere genomineerden: de 

Zuiderpark-Stadswalzone in ’s-Hertogenbosch, de Sluiskiltunnel, de Markthal 

Rotterdam en het MOSE-project (Chioggia Flood Barrier).

stichtinG a.m.schreuders
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“Het is geweldig als je zo veel waardering 
over je heen krijgt. Dat geldt zeker ook 
voor het projectteam”, aldus ProRail-
projectmanager Ad Broeders daags na de 
uitreiking. “We hebben heel veel reacties 
gekregen via mail, telefoon en sociale 
media. Ook de teamleden die niet bij 
de uitreiking aanwezig konden zijn. Van 
bekenden en onbekenden hebben we 
te horen gekregen dat we een terechte 
winnaar zijn.”

“Dit nemen ze ons niet meer af”, zegt 
Rick Pattipeilohy, projectdirecteur van 
de Combinatie Crommelijn. “Het is niet 
zomaar een prijs. We zijn er erg blij mee. 
Het is een blijk van waardering voor het 
hele team. Bijzonder vind ik dat de jury 
unaniem was en aangaf dat we op alle 
vier de criteria van de Schreudersprijs 
– bijdrage aan ondergronds bouwen, 

risicobeheersing, realiteitsgehalte en 
maatschappelijke waarde – hoog hebben 
gescoord. Het is een mooie gelegenheid 
om het project weer eens in de kijker te 
zetten. Dat is ook in de resterende periode 
dat we met dit project bezig zijn, een 
welkome opsteker.”

Met de Willem van Oranjetunnel 
brengt ProRail het treinverkeer dat 
van oudsher over een viaduct door de 
Delftse binnenstad ging, ondergronds. 
In februari 2015 werd een belangrijke 
mijlpaal bereikt: de treinen rijden nu 
door de eerste tunnelbuis met twee 
sporen. In 2017 volgt de oplevering van 
het casco van de tweede tunnelbuis voor 
de toekomstige uitbreiding met nog 
eens twee sporen. Het project Spoorzone 
Delft met onder andere de Willem van 
Oranjetunnel-Station Delft, raakt de 

kern van de stad Delft. Er is integraal 
gewerkt aan een nieuw stuk stad. De 
ondergrondse opgave is aanleiding 
geweest om een bredere opgave voor 
de stad te formuleren. De jury roemt de 
hoge kwaliteit van het project. 
Ad Broeders: “Ik wist dat we met dit 
project echt een bijdrage hebben 
geleverd aan het ondergronds bouwen 
in Nederland. Maar ik wist niet hoe 
de andere projecten daarop zouden 
scoren. Je hebt als deelnemer niet het 
referentiekader dat de jury heeft, en 
dan blijft het afwachten. Voor de jury 
is het bovendien een hele kunst om 
projecten die zo divers zijn, toch met 
elkaar te vergelijken. Ik ben blij met het 
juryrapport, waaruit blijkt dat we goed 
scoren op de technische inventiviteit 
die nodig was om de twee monumenten 
in het tracé, Molen De Roos en de 
Bagijnetoren, voor de stad te kunnen 
behouden. Ook de risicobeheersing 
werd speciaal genoemd. Daar hebben 
we zwaar op ingezet, omdat we midden 
in de stad aan het werk zijn, soms op 
maar drie meter van historische panden. 
Ondergronds bouwen betekent vaak ook 
dat je lef toont, en dat aspect komt bij dit 
project zeker om de hoek kijken.”

Met de Schreudersprijs is 25.000 euro 
gemoeid. “We zullen gezamenlijk bepa-
len wat we ermee gaan doen”, zegt Rick 
Pattipeilohy. “We zouden het bijvoor-
beeld kunnen gebruiken om aan het 
eind van de rit een mooi boek te maken 
waarin we ook relevante technische 
informatie over het ondergronds bouwen 
meenemen.” Ad Broeders: “We willen 
met dat bedrag een bijdrage leveren 
aan ondergronds bouwen, zoals de heer 
Schreuders dat met de prijs bedoeld 
heeft. We hebben al wat vrijblijvende 
suggesties gekregen. Daar gaan we goed 
over nadenken, en we verwachten in 
maart een beslissing te nemen.”

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

‘Ondergronds bouwen betekent vaak ook 

dat je lef toont, en dat aspect komt bij dit 

project zeker om de hoek kijken.’

De bouwput voor de eerste tunnelbuis, juni 2012. (Foto: Ronald Tilleman)

Willem van Oranjetunnel wint 
vanwege betekenis voor stad Delft

winnaars

S p E C I A L

www.cob.nl/verdieping
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Eervolle vermelding voor ‘intrigerend 
en charmant project’

In augustus 2013 startte de grootschalige verbouwing van het 
museum. Een ondergrondse passage verbindt het nieuwe entree-
gebouw met het historische huis. De onderdoorgang is zes meter 
diep, negen meter breed en twintig meter lang. In de nieuwe 
museale ruimte krijgen bezoekers een introductie op het verhaal 
van het museum en de zolderkerk. Van Broekhuijsen: “De on-
dergrondse toepassing is in dit project maatschappelijk relevant. 
Bezoekers komen nu ondergronds binnen en stijgen vandaar op 
naar de zolder. De ondergrond is daarmee hoofdfunctie geworden. 
Daarbij heeft de architect heel slim daglicht ingebracht, waardoor 
je in die ondergrondse entree spiritueel licht van boven krijgt.”

De jury: “De ondergrondse verbinding heeft niet alleen een meer-
waarde opgeleverd, maar het hele project was niet doorgegaan als 
deze verbinding niet was gelukt. Er is goed gebruikgemaakt van de 
observational method als risicobeperkende maatregel. De jury is 
van mening dat dit in principe kleinschalige project door nieuwe 
en goede samenwerkingsvormen en de aandacht voor cultuurhis-
torie en architectuur het ondergronds bouwen sterk stimuleert.” 
Van Broekhuijsen over de risicobeheersing: “We hebben heel con-
sequent gemonitord en zijn ons er steeds erg van bewust geweest 
dat we werkten met een top-100-monument boven ons hoofd. 
Als klein bouwwerk hadden we alle aspecten van een groot project. 
Onze postzegel zat vol met wel vijf verschillende meetsystemen.”

 Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/verdieping
Visualisatie van de ondergrondse passage. Het museum bestaat nu uit twee huizen aan 

weerszijden van de Heintje Hoeksteeg. (Beeld: Felix Claus Dick van Wageningen Architecten)

De genomineerden, van links naar rechts: Marc van Broekhuijsen (NL Bouwmeesters), Michel Langhout (BAM Civiel), Attila Turan (Heijmans), Teus van Oord (Martens en Van Oord), 

Peter van Westendorp (Strukton Immersion Projects), Rick Pattipeilohy (Combinatie Crommelijn) en Ad Broeders (ProRail). (Foto: Vincent Basler)

Ons’ Lieve Heer op Solder is een van de oudste musea in Amsterdam. Achter de gevel van het grachtenpand 

gaan een grotendeels 17de-eeuws woonhuis en een complete kerk schuil. De jury noemt het een ‘intrigerend en 

charmant project, met veel lef ontwikkeld en met veel aandacht voor cultuurhistorie en architectuur.’ Marc van 

Broekhuijsen van NL Bouwmeesters ziet de prijs als ‘een kroon op het werk’: “ We verkondigen onze eervolle 

vermelding overal en krijgen positieve reacties. Iedereen leeft mee.”

www.cob.nl/verdieping


      

16

Zuiderpark-Stadswalzone
INGEDIEND DOOR GEMEENtE ‘S HERtOGENBOSCH EN HEIJMANS

Een nieuwe ondergrondse parkeervoorziening aan de rand 
van het centrum, gecombineerd met de restauratie én het 
beter zichtbaar en beleefbaar van de Vestingwerken. ‘s 
Hertogenbosch koos voor een integrale aanpak. Op de par-
keergarage St.-Jan is de stadsgracht weer teruggebracht. Via 
een loopbrug over het water en door de vestingmuur komen 
bezoekers de binnenstad in.

(Foto: Peter de Ruig)

Sluiskiltunnel
INGEDIEND DOOR COMBINAtIE BAM-tBI, BAM INFRA, WAySS & 

FREytAG INGENIEURSBAU/CROON ELEKtROtECHNIEK EN MOBILIS

De Sluiskiltunnel ging op 23 mei 2015 open voor verkeer. Niet 
meer wachten voor een openstaande brug, maar doorrijden 
onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Er werd een speci-
ale tunnelboormachine voor het project gemaakt, afgestemd 
op de Zeeuws-Vlaamse bodem. Voor een prettige rijervaring is 
de binnenzijde van de tunnel afgewerkt met lichte panelen en 
zijn de tunnelinritten voorzien van lamellen.

Markthal Rotterdam
INGEDIEND DOOR MOBILIS, PROVASt, J.P. VAN EEStEREN, MARtENS 

EN VAN OORD, MVRDV EN ROyAL HASKONINGDHV

Bovengronds in de Markthal indrukwekkend, maar ook 
ondergronds is er veel gerealiseerd. Onder maaiveld liggen 
drie parkeerdekken en een verdieping met winkels en werk-
ruimtes. Er moest deels in een natte bouwkuip worden ge-
werkt, vanwege de risico’s voor de omgeving. Met speciale 
graafmachines en onder begeleiding van gespecialiseerde 
duikers werd er gegraven, beton gestort en wapening gelast.

MOSE (Chioggia Flood Barrier)
INGEDIEND DOOR StRUKtON IMMERSION PROJECtS

De caissons van de Chioggia Flood Barrier vormen een 
belangrijk onderdeel van de nieuwe stormvloedkering bij 
Venetië. Alle voorzieningen voor de operationele functies zijn 
toegankelijk via tunnels en ruimtes in de caissons. Voor het 
afzinken moest in nauwe samenwerking met de opdracht-
gever een afzinkontwerp gemaakt worden met een zeer hoge 
plaatsingsnauwkeurigheid.

(Foto: Ton Stanowicki)(Foto: Kees Stuip)

(Foto: Strukton Immersion Projects)

‘Zeer divers en zeer hoge kwaliteit’
Voor de Schreudersprijs 2015 werden veertien projecten ingediend. “Ook deze keer is er sprake van een hoge 

kwaliteit en een grote verscheidenheid aan projecten”, aldus het juryrapport. Bij het bekendmaken van de 

winnaars ging juryvoorzitter Johan Bosch ook in op de genomineerde projecten die niet in de prijzen vielen.

Genomineerd

S p E C I A L
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De visie 
van

Verlies vakmanschap 
niet uit het oog!

(Foto: Vincent Basler)

“ Vanuit mijn huidige functie als directeur van de divisie SPIE-Infra 

ben ik lid geworden van het COB. Om twee redenen: om toegang 

te krijgen tot dit specifieke netwerk en om met andere leden kennis 

uit te wisselen over de boeiende materie die raakt aan duurzaam-

heid, innovatievermogen en ruimtelijke inrichting.

SPIE is een onafhankelijke, hoogwaar-
dige multitechnische dienstverlener. 
Maatschappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO) en duurzaamheid 
hebben wij hoog in het vaandel staan. 
We streven naar verantwoorde groei, 
waarbij kwaliteit en kwantiteit hand in 
hand gaan. SPIE-Infra  is betrokken bij 
de bouw, renovatie en onderhoud van 
tunnels in binnen- en buitenland, maar 
ook zijn wij gespecialiseerd in de aanleg 
van ondergrondse kabels en leidingen.

Vanuit een vorige werkgever was ik al 
eens betrokken bij het COB. Het is dus 
een hernieuwde kennismaking. Onder-
gronds bouwen in Nederland heeft de 
laatste jaren een geheel eigen dynamiek 
ontwikkeld. Door de schaarse openbare 
ruimte biedt ondergronds bouwen vaak 
creatieve, ruimtebesparende oplossingen 
met grote voordelen voor alle betrokken 
partijen. Een aansprekend voorbeeld is 
de ondertunneling van de A2 ter hoogte 
van Maastricht. De voormalige boven-
grondse autobaan, die Maastricht nu 
nog doorkruist, maakt straks plaats voor 
een zogeheten Groene Loper, een boule-
vardachtige wandelomgeving, terwijl de 
ondergrondse tunnel soepel het gemo-
toriseerd verkeer zal verwerken. Bouwen 
onder de grond geeft bovengronds meer 
ruimte, licht en lucht.

Het COB is volgens mij een uitgelezen 
platform dat de mogelijkheid biedt om 
vroegtijdig signalen af te geven, maar 
ook op te vangen. Signalen die op de 
langere termijn invloed zullen hebben 
op keuzes die gemaakt gaan worden 
in het ondergrondse bouwen. Het COB 
bepaalt mede de richting.

We hebben het bij de aanleg van 
infrastructuur vaak over processen en 
procedures, maar laten we ervoor waken 
dat we het benodigde (technische/in-
houdelijke) vakmanschap om te bouwen 
niet uit het oog verliezen. Het zijn de 
technische oplossingen, die de gevraag-
de veiligheid bieden en niet de meters 
papier. In ons werk gaat het uiteindelijk 
om de kwaliteit van de bouwprestaties 
op basis van heldere afspraken. Dat is 
ons aller hoofddoel, een streven waar 
SPIE-Infra al vele jaren succesvol invul-
ling aan geeft in binnen- en buitenland. 
We kijken graag vooruit en gaan daar-
voor in de toekomst ook nog verder met 
alle plezier onder de grond aan de slag.” 

Jan Arends is sinds negen jaar werkzaam 
bij SPIE. Daarvoor werkte hij onder 
meer bij TBI en Stork Infratechniek (nu 
Heijmans).
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‘De essentie van een testprogramma is protocollen volgen 

en uiterst systematisch werken.’

p R A K T I J K

Salland-Twentetunnel functioneert 
probleemloos na uitstel openstelling

“Volgens de oorspronkelijke planning zou de auto-
tunnel half december 2014 opengaan”, vertelt 
Eelco Negen, die sinds maart 2015 projectma-
nager is van de combitunnel. “Dat was een heel 
krappe planning. Eind oktober werd duidelijk dat 
we die niet zouden halen. Alle tunneltechnische 
en verkeerstechnische installaties waren inmid-
dels aangebracht en we waren volop bezig met 
testen. Daarbij bleek dat de verbinding tussen de 
installaties en de verkeerscentrale in Wolfheze – 
van waaruit de tunnel bediend moest worden – niet 
functioneerde. Alsof je internetverbinding eruit 
ligt, maar dan in het groot met eindeloos veel 
ingewikkelde softwareprotocollen die niet goed 
communiceren met de ‘routers’. Daarmee hadden 

we een serieus probleem, omdat we vanuit de 
verkeerscentrale alle techniek en procedures nog 
moesten testen. Door de verbindingsproblemen 
kon dat niet, en het ontwerp bood ook niet de 
mogelijkheid om de testen lokaal uit te voeren.”

Terug naar af
“Er zat dan ook niets anders op dan terug naar af 
te gaan en alle instellingen, prioriteringsregels 
en veiligheidsprotocollen stap voor stap te 
doorlopen en te testen. Begin februari 2015 
waren we daarmee klaar en hadden we een 
betrouwbare verbinding die goed werkte met 
alle software en tunnel- en verkeerstechnische 
installaties. Pas toen konden we het resterende 
testprogramma doorlopen.”

“Een dergelijk testprogramma is heel uitgebreid”, 
legt Negen uit. “Het bestaat in grote lijnen uit 
twee onderdelen: testen gericht op de techniek en 

testen waarbij wordt gekeken naar de samenhang 
tussen de techniek, de procedures en de bedie-
ning door de tunneloperators. Bij de technische 
testen ga je eerst na of elke deelinstallatie in de 
tunnel het doet. Als dat het geval is, kijk je of het 
integrale systeem functioneert. Dat is een enorme 
klus, aangezien er in de tunnel meer dan vijftig 
verschillende installaties zitten. Bij een calami-
teit, zoals een autobrand in de tunnel, moeten 
die installaties perfect met elkaar samenwerken. 
De slagbomen om de tunnel af te sluiten kunnen 
bijvoorbeeld pas worden neergelaten als de ver-
keerslichten voor de slagbomen op rood zijn gezet. 
Ondertussen moet de blusinstallatie in gereed-
heid zijn gebracht, moet het verlichtingsniveau 

omhoog en moeten de ventilatoren de vrijkomende 
rook in de goede richting gaan afvoeren. Al deze 
samenwerkingsstappen moesten we controle-
ren. Vervolgens zijn we de tunneloperators gaan 
trainen en hebben we alle procedures en de 
bediening getest.”

Systematisch
“De essentie van een testprogramma is proto-
collen volgen en uiterst systematisch werken: je 
moet iedere stap zorgvuldig doorlopen, opschrij-
ven wat eruit komt en vervolgens eventuele 
fouten herstellen. Daardoor is het testen een vrij 
langdurig traject. Daar zit natuurlijk niemand op 
te wachten als een project al is uitgelopen. Ik heb 
echter de ervaring dat het overslaan van stap-
pen in een later stadium tegen je werkt. De kans 
neemt bijvoorbeeld enorm toe dat je dan na de 
openstelling met allerlei kinderziektes te maken 
krijgt. Tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat een 

tunnelveil iGheid

Op 29 augustus 2015, bijna negen maanden later dan gepland, ging de Salland-Twentetunnel in Nijverdal open 

voor het wegverkeer. Daarmee is de gecombineerde spoor- en autotunnel volledig in gebruik. Het treinverkeer rijdt 

al sinds voorjaar 2013 door de tunnel. Eelco Negen van Rijkswaterstaat legt uit wat er aan de hand was bij de auto-

tunnel, hoe de problemen zijn opgelost en wat de leerpunten zijn.

Eelco Negen studeerde 

civiele techniek aan de TU 

Delft. Sinds 1995 is hij in 

dienst bij Rijkswaterstaat als 

projectleider, contract- en 

projectmanager tunnelbouw. 

Eelco werkte onder meer mee 

aan de Tweede Heinenoord-

tunnel, de Thomassentun-

nel, de tunnels in de A73, 

de A4 Burgerveen-Leiden en 

de Leidsche Rijntunnel. Mo-

menteel is hij betrokken bij 

de berging van een middel-

eeuwse kogge bij Kampen.
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projectorganisatie onder druk van de omgeving soms probeert 
om op een creatieve manier de duur van de testperiode te ver-
korten. Dat is prima zolang het er maar niet toe leidt dat stap-
pen worden overgeslagen. Zo ben ik erg blij dat we in Nijverdal 
het testprogramma zorgvuldig en volledig hebben doorlopen. Ik 
ben er namelijk van overtuigd dat dit ervoor heeft gezorgd dat 
de tunnel sinds de opening probleemloos functioneert en goed 
te bedienen is.”

“Uiteindelijk hebben we eind juni 2015 de testperiode afgerond, 
met als laatste onderdeel een eindoefening met alle hulpdien-
sten. Daarna moesten we alleen nog de openstellingsvergun-
ning krijgen. Een week na de oefening hebben we daarvoor alle 
resterende documenten aangeleverd. Samen met de gemeente 
Hellendoorn en alle andere betrokken partijen hebben we 

vervolgens een datum voor de opening vastgesteld, rekening 
houdend met de verschillende stappen van het vergunningver-
leningstraject, de zomervakantie en nog wat speling voor onver-
wachte ontwikkelingen. Zo zijn we uitgekomen op 29 augustus 
2015. Het in gezamenlijk overleg vaststellen van de openings-
datum vind ik erg belangrijk, omdat je hiermee voorkomt dat er 
verschillende verwachtingen ontstaan.” 

Veranderingen
Terugkijkend op het project ziet Negen duidelijk waar het aan 
schortte: “De hele krappe planning betekent dat je zeer weinig 
speelruimte hebt; er hoeft maar iets heel kleins mis te gaan om 
uit te lopen. Daar komt bij dat er sinds de start van het project 
nog allerlei grote veranderingen zijn doorgevoerd. Denk aan 
de invoering van de landelijke tunnelstandaard en extra eisen 
op het gebied van cybersecurity. Mijn ervaring is dat dit soort 
wijzigingen bij ICT-projecten dodelijk zijn. Het is een beetje 
zoals met betonnen constructies. Als je beton hebt gestort, kun 
je geen wapeningsstaal meer toevoegen. Bij de ontwikkeling 
van software geldt min of meer hetzelfde. Heb je eenmaal een 
systeemontwerp vastgesteld en ben je begonnen met het soft-
wareontwerp, dan is het uiterst moeilijk om nog veranderingen 
door te voeren.”

“Besluit je toch tot wijzigingen, dan moet je heel goed analy-
seren welke gevolgen die kunnen hebben”, zegt Negen. “Wat 
zijn bijvoorbeeld de extra risico’s en wat betekenen die voor 
de planning? In de praktijk wordt zo’n impactanalyse lang niet 
altijd gemaakt. En als hij wel wordt gemaakt, wordt toch nog 
vaak vastgehouden aan de oorspronkelijke planning. Voor een 
deel hangt dat samen met de optimistische blik van ingenieurs. 
Zij gaan er meestal vanuit ‘dat het ondanks de veranderingen 
wel zal lukken’. Daarbij verliezen ze uit het oog dat de risico’s 
ondertussen veel groter zijn geworden. Ik denk dan ook dat 
we op dat vlak echt kritischer moeten worden en ons minder 
moeten laten verleiden om vast te blijven houden aan veelal te 
strakke planningen.” 

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

www.cob.nl/verdieping
In zowel de spoor- als de wegtunnel schakelt bij een calamiteit de installatie met ontruimings-

instructies automatisch aan. (Foto: Flickr/ European Roads)

www.cob.nl/verdieping
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Cirkel rond
Van Grunderbeek: “Met de ervaringen 

die we in dit traject opdoen, zouden we 

in een later stadium ook het COB-rapport 

Kabels en leidingen detecteren zonder 

graven kunnen herijken. Dan is de cirkel 

rond, want met dat rapport is het eigen-

lijk allemaal begonnen. Vragen uit dat 

rapport hebben we soms letterlijk over-

genomen in de Europese aanbesteding.”

‘Gasunie zoekt een 

detectiesysteem dat 

nauwkeuriger is dan wat er 

nu op de markt is.’

Kabels en leidingen ‘Wie ruikt het innovatiefst?’

“ Wat we zoeken, is de 1.0-versie van wat wij het Detectiesysteem voor Ondergrondse Infra-

structuur (DVOI) noemen.” Wim van Grunderbeek van Gasunie streeft naar een open source 

detectieoplossing voor de ondergrond voor heel Nederland. “ Van daaruit willen we een systeem 

ontwikkelen dat moet leiden tot voor iedereen begrijpelijke 3D-plaatjes van de ondergrond.” De 

prijsvraag die de Gasunie hiervoor in maart 2015 uitschreef, nadert zijn ontknoping.

De vraag naar meer inzicht in de onder-
grond volgt uit het Gasunie Network Im-
provement Program (GNIP), dat in 2013 
startte en waarbinnen al het ondergrond-
se onderhoud voor de komende vijftien 
jaar is vastgelegd. Wim van Grunderbeek: 
“We gaan uit van duizenden onder-
houdsactiviteiten in de ondergrond. 
Dat zou betekenen dat we op basis van 
de Wet informatie-uitwisseling onder-
grondse netten (WION) tienduizenden 
proefsleuven moeten graven, met alle 
veiligheidsrisico’s van dien. Als we het 
aantal graafbewegingen met vijfenzeven-
tig procent kunnen reduceren, kunnen 
we het veiligheidsrisico enorm beperken. 
En passend in het MVO-beleid van de 
Gasunie beperken we tegelijkertijd de 
overlast voor de omgeving en laten we 
minder sporen achter.”

Maar dat is niet de enige motivatie voor 
het uitschrijven van een prijsvraag. Van 
Grunderbeek: “Niet alleen voor Gasunie, 
maar ook voor de BV Nederland is dit 
project veelbelovend. Gasunie zoekt een 
detectiesysteem dat nauwkeuriger is dan 
wat er nu op de markt is; een systeem dat 
op de x-, y- en z-as binnen de vijf centi-
meter nauwkeurig is, en dat bij voorkeur 
achter in een busje past, zodat er overal 
op locatie gemakkelijk mee gewerkt kan 
worden. We willen partijen die niet alleen 
een sterk, vernieuwend verhaal hebben, 
maar ook een trackrecord. Het maakt ons 
niet uit welke techniek er wordt gebruikt. 
We zoeken vernieuwing en optimalisatie: 
wie ruikt het innovatiefst?”

“We zitten nu in fase drie van de Europese 
aanbesteding. Er zijn al veldtesten gedaan. 
Die worden door een jury van deskundi-
gen vanuit TU Delft, Wageningen UR, het 
COB en DNV en twee landmeetkundigen 
beoordeeld op kwaliteit. Op basis van de 
uitkomsten willen we deelnemers vragen 
een plan op te stellen waarmee kan worden 
voldaan aan de vraag van Gasunie.”

“De 1.0-versie die uit deze aanbesteding 
volgt, willen we, samen met onder andere 
Liander, verder uitwerken. Het uitgangs-
punt is dat we vanuit open source verder 
ontwikkelen om zo te realiseren wat com-
merciële partijen tot op heden niet gelukt 
is. Het is nog niet bekend hoe we dat proces 
precies vormgeven, maar je kunt denken 
aan een samenwerkingsverband waarin 
allerlei partijen kunnen participeren.

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

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

Wim van Grunderbeek, 
Gasunie
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Data Veilig werken in de ondergrond digitaal ondersteund

Verontreinigingen in de Nederlandse bodem zijn grotendeels in kaart gebracht. De gegevens zijn 

in beheer bij overheden, en in theorie voor iedereen beschikbaar. MWH Global en Antea Group 

hebben voor aannemers, nutsbedrijven en andere grondroerders beide een digitale toepassing 

ontwikkeld die beschikbare data ontsluit en interpreteert. 

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

Bas Boonstra, 
Antea Group

Duurzaamheid Goede inpassing, minimale overlast 

en energiereductie 

Om de overlast door dagelijkse files op de A13 

en A20 rondom Rotterdam te verminderen, 

komt er een nieuwe snelweg ten noorden van 

de stad tussen de A13 en het Terbregseplein, 

de A16 Rotterdam. Stefan van der Voorn, con-

tractmanager bij Rijkswaterstaat, vertelt over 

de totstandkoming van deze weg, die onder 

andere wordt voorzien van een ruim twee 

kilometer lange landtunnel.

“Bij het ontwikkelen van plannen voor een nieuwe snel-
weg in een stedelijke gebied krijg je vanzelfsprekend te 
maken met een kritische omgeving en maatschappelijke 
weerstand. Dat maakt het niet eenvoudig, maar ik denk 
dat we in dialoog met de omgeving de afgelopen jaren 
tot allerlei zinvolle aanpassingen zijn gekomen”, vertelt 
Van der Voorn. “Per deelgebied hebben we de plannen 
in een aantal ronden besproken met alle belanghebben-
den in zogenoemde gebiedstafels. In totaal zijn er 119 
verschillende suggesties gedaan. Daarvan zijn er 103 
meegenomen in het ontwerp.”

“De belangrijkste uitkomst van het participatieproces 
is dat er een landtunnel komt ter hoogte van het Lage 
Bergse Bos. Het oorspronkelijk plan voorzag hier een 
verdiepte ligging in een open bak. In overleg is besloten 
dat hier een tunnel op maaiveld komt van ruim twee 
kilometer lang. De extra kosten worden betaald door de 
regionale overheden. En inmiddels heeft de minister 
extra geld beschikbaar gesteld voor een diepere ligging.”

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

Op 14 december 2015 nam minister Schultz van IenM nog elfduizend 

handtekeningen in ontvangst van omwonenden die tegen de aanleg van de 

weg zijn. (Beeld: YouTube/RTV Rijnmond)

Stefan van der Voorn, 
Rijkswaterstaat

Arthur Coevert, 
MWH Global

Nus Jurgens, 
Nazca It Solutions

Rik de Visser,
MWH Global

Mark Deuring, 
Antea Group

Met de oplossingen kunnen klanten voldoen aan arbo- 
en bodemwetgeving, die stellen dat onderzoek naar de 
bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd voordat tot 
graafwerkzaamheden kan worden overgegaan. Zowel 
Bodem Digitaal Op de Kaart (BDOK) van Antea Group 
en Nazca IT Solutions als de Bodemrisicokaart (BRK) 
van MWH Global is erop gericht klanten in verschillende 
fasen van hun bedrijfsvoering te ondersteunen door 
bodeminformatie digitaal toegankelijk te maken.

De mensen buiten in het veld kunnen met 
behulp van mobiele apparaten direct over lokale 
informatie beschikken en weten dus, ook bij een 
calamiteit, of zij veilig in de ondergrond kunnen 
werken. Werkvoorbereiders en planners hebben 
inzicht in verschillende lagen, aard en plaats van 
de verontreiniging. En de veiligheidskundige kan 
op basis van de informatie het wettelijk verplichte 
uitvoeringsplan maken. 

Het gebruik van BDOK of BRK betekent dat er veel 
minder kostbaar bodemonderzoek nodig is en dat 
er ook bij onverwachte werkzaamheden veilig kan 
worden gegraven. Hoewel de systemen allebei 
werken op basis van bekende bodeminformatie, 
hebben de bedrijven elk een eigen weg gekozen om 
klanten vanuit hun database te ondersteunen. Een 
meerwaarde van beide toepassingen is dat ook de 
opvolging goed is geregeld. 

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

Het Bodemloket ontsluit de bij overheden bekende gegevens over bodemkwali-

teit. Er is bijvoorbeeld te zien waar activiteiten hebben plaatsgevonden die de 

bodemkwaliteit beïnvloed kunnen hebben. (Beeld: bodemloket.nl)

Icoonproject 
A16 Rotterdam 

wordt een van de 

icoonprojecten 

binnen het COB-

project Energie-

reductie tunnels. 

Lees meer hierover 

via de Verdieping.

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping


      

22

N E T W E R K & C O B

Leren langs de A9

expertteam

Niet achteraf de balans opmaken, maar al leren tijdens het proces. Dat is de insteek van 

Rijkswaterstaat en IXAS bij de aanleg van de Gaasperdammertunnel. Samen met het COB is 

een aanpak ontwikkeld waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd. Professor Marcel Hertogh 

(Triple Bridge), Frans de Kock (Rijkswaterstaat) en Peter Schouten (IXAS) presenteerden 

de resultaten van de aanbestedings- en dialoogfase tijdens het COB-congres 2015.

De Gaasperdammertunnel 
is een van de vijf pro-
jecten binnen het 
wegverbredings-
programma Schiphol-
Amsterdam-Almere. Het 
gaat om een drie kilometer 
lange landtunnel (tweemaal de 
landtunnel in de A2 bij Leidsche 
Rijn) op de plek waar de A9 nu 
nog de scheiding vormt tussen de 
Bijlmermeer en Holendrecht. 
De grotendeels half verdiept 
aan te leggen tunnel omvat 
vijf buizen, 
waarvan een 
met een wis-
selstrook voor 
wisselende 
rijrichtingen. 
De tunnel 
moet de 
leefbaar-
heid in 
Amster-
dam-Zuidoost verbeteren. De aanleg 
leidt tot afname van de geluidsoverlast, 
verbetering van de luchtkwaliteit en 
vermindering van filevorming in stadsdeel 
Zuidoost. Op de tunnel wordt een stads-
park aangelegd. De werkzaamheden zijn 
in augustus 2015 gestart. De oplevering 
staat gepland voor einde 2020.

Samen leren tijdens het proces is een van 
de uitgangspunten die door Rijkswater-
staat vooraf zijn benoemd. Frans de Kock, 
projectleider Rijkswaterstaat: “We willen 
gedurende het project zo veel mogelijk 
blijven werken met de mensen met wie we 

begonnen zijn. En we willen samen leren. 
Dat doen we door nieuwsgierig te zijn naar 
elkaar en elkaars belang. Dat is een cru-
ciale factor voor succes.” Peter Schouten, 
namens Fluor Infrastructure de EPCM-
projectdirecteur voor de Gaasperdammer-
tunnel: “Transparantie is essentieel voor 
de samenwerking. Met Rijkswaterstaat 
hebben we sterk ingezet op samen leren. 
We hebben de stakeholders al in een vroeg 
stadium meegenomen in het project en 
daarbij vooral geprobeerd om kennisspeci-
fieke individuen aan het project te binden. 
Door kennis te delen, komen we verder en 
zorgen we ervoor dat we de ervaring die we 

opdoen, na afloop ook kunnen vastleg-
gen. Daarbij moet je als opdrachtnemer 
niet bang zijn dat je in je eigen voet zou 
schieten door te veel informatie prijs te 
geven. Bij een volgend project gelden toch 
weer andere eisen en begint iedereen op 
hetzelfde niveau.”

‘Mensen zijn zich vaak niet 

bewust van de kracht van 

hun eigen oplossingen.’
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Toekomstschets gebiedsontwikkeling op en rond de A9. 

(Beeld: Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam)

Beide partijen geven aan dat het belang-
rijk is kennisdeling te borgen. In de waan 
van de dag schiet dat er immers snel bij 
in. Frans de Kock: “De COB-aanpak, zoals 
bijvoorbeeld bij de Sluiskiltunnel, leidt 
ertoe dat we niet aan elkaar voorbijlo-
pen. Zo’n tunnelproject vreet aandacht, 
en dan heb je een goede inrichting van 
je kennistraject nodig.” Marcel Hertogh, 
eerder al betrokken bij expertteams voor 
de Rotterdamsebaan, de Maastunnel en 
de Sluiskiltunnel: “Het betekent dat we 
gaan discussiëren over lessons learned 
en best practices. Mensen zijn zich vaak 
niet bewust van de kracht van hun eigen 
oplossingen. We moeten ervoor zorgen 
dat die kennis niet vervliegt. Verder 
brengen we kennis in van andere experts 
en uit andere projecten. Daarbij is het 
COB hoeder van het leerproces. We 
gaan de ervaringen van de Gaasperdam-
mertunnel op wetenschappelijke wijze 
vastleggen en interpreteren, en vertalen 
naar algemeen geldende lessen, zoals we 

dat ook in het evaluatierapport over de 
Sluiskiltunnel hebben gedaan. Uitgangs-
punt in het leerproces is dat evaluatie de 
beste trainingservaring is. Gekoppeld aan 
de bouwfasering gaan we tevens elk jaar 
een evaluatiesessie doen.”

De eerste evaluatiesessie betrof de aan-
bestedings- en dialoogfase. Peter Schou-
ten: “Dit is de eerste tunnel waarbij de 
Landelijke Tunnelstandaard (LTS) al in de 
contractfase is verwerkt. Dat betekent on-
der andere dat we veel meer gestructureerd 
aan onderdelen van het Product Conver-
gentiefase Tunnel (PCT) werken. Binnen de 
op te richten special interest groups met 
mensen van IXAS en Rijkswaterstaat om 
het leren te faciliteren, concentreren we ons 
onder meer op de toepassing van de LTS.” 

De eerste evaluatiesessie heeft tot een 
eerste reeks specifieke aanbevelingen 
geleid (zie in de Verdieping). Frans de Kock 
trekt daaruit al lessen die in de dagelijkse 
praktijk kunnen worden ingebracht: “Het 
echte ‘leren’ bestaat uit het gezamenlijk de 
tussentijdse lessen ophalen en uitdragen  
Van deze eerste sessie hebben we geleerd 
dat we moeten zorgen voor een gelijk-
waardig kennisniveau. Partijen die eerder 
met mogelijke oplossingsrichtingen voor 
het project zelfstandig aan de slag gingen, 
bleken veel sneller  op een gelijkwaardig 
kennisniveau te zitten. Daar moeten par-
tijen zich bewust van zijn.”
 

Meer informatie 
 Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

Marcel Hertogh is mana-
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Design and Management aan 
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www.cob.nl/verdieping
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Uit de 

school  

geklaptHet virtueel stroomlijnen 

van nutswerkzaamheden 

Virtuele bouw- en ontwerptools kunnen coördinatieprocessen ondersteunen, omdat zij uitvoeringskennis opslaan 

en gebruiken voor het visualiseren en simuleren van bouwplannen. Léon olde Scholtenhuis heeft voor zijn promotie 

aan de Universiteit Twente (22 okt. 2015) onderzoek gedaan naar het benutten van visualisaties bij projecten met 

kabels en leidingen. Hij heeft een systeem geanalyseerd dat de betrouwbaarheid van nutswerkzaamheden vergroot.

promovendus

Léon olde Scholtenhuis

projec t

Enhancing mindful coor-

dination in fragmented 

utility construction 

practices: by developing, 

implementing and evalu-

ating virtual design and 

construction models

wa ar

Universiteit Twente, 

faculteit Construerende 

Technische Wetenschap-

pen, vakgroep Construc-

tion Management and 

Engineering

De straat ligt opgebroken voor rioolreconstructie.  
U moet omrijden, manoeuvreert zich langs een 
bouwplaats over een smal stukje trottoir en 
passeert daarbij stuivende graafmachines. Voor 
velen is dit beeld bekend. Werkzaamheden aan 
ondiepe ondergrondse infrastructuur zijn notoir 
vanwege de langdurige overlast die ze veroor-
zaken. Wethouders proberen ze ‘bij te sturen’ 
met strakke deadlines en eisen ten aanzien 
van hinder en ruimtegebruik. Hoe kunnen deze 
projecten dan toch vaak uitlopen? Mijn promo-
tieonderzoek richtte zich op deze vraag. In dit 
artikel geef ik het antwoord en vertel ik over 4D-
bouwprocesvisualisaties die betrouwbaarheid 
van nutsprojecten vergroten. 

Waarom zo lastig?
Sinds de privatisering van de nutssector is een 
groot deel van onze ondergrondse infrastructuur 
eigendom geworden van talrijke (semi)publieke 
organisaties. Bij reconstructies van netwerken zijn 
daarom meerdere opdrachtgevers betrokken (o.a. 
gemeenten, Stedin, Enexis, Liander, Vitens, KPN 
en Reggefiber). Deze opdrachtgevers besteden 
de planning en uitvoering van reconstructiewerk-
zaamheden uit. Een gemeente selecteert hiervoor 
een civiele aannemer, en netbeheerders huren 
nutsaannemers in. Gevolg? Meerdere opdrachtge-
vers en opdrachtnemers voeren op een gezamen-
lijke bouwplaats gelijktijdig werk uit. De coördi-
natie tussen deze partijen vindt plaats op basis 
van overleg en onderhandeling, zonder formele 
hiërarchische aansturing vanuit één partij.

In de nabije toekomst zullen nieuwe technologie-
en, zoals glasvezel, smart grids, WKO-systemen 
en ondergrondse afvalopslagsystemen, bovendien 

tot meer drukte leiden. Een groter aantal partijen 
zal dan de ondergrond claimen en hun werk-
zaamheden op elkaar moeten afstemmen. Deze 
ontwikkeling vergroot de druk op de coördinatie 
van nutswerken. Hiermee neemt de kans toe dat 
de huidige ‘handmatige’ en op 2D-papier geba-
seerde coördinatiewijze vaker tot suboptimale 
afstemming leidt, waarbij oponthoud eerder regel 
dan uitzondering is. Kan dit niet anders?

Coördinatie verbeteren met 
visualisaties
Om de coördinatiepuzzel aan te pakken, heb 
ik 4D-bouwprocesvisualisaties ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Deze visualisaties integre-
ren (deel)ontwerpen van alle netbeheerders in 
een driedimensionale virtuele omgeving. Het 
3D-model wordt vervolgens gekoppeld aan 
uitvoeringsplanningen. Het resultaat is een 4D-
visualisatie (3D+tijd) van een gepland bouw-
proces, zie figuur 1. 

Mijn onderzoek vond plaats bij vijf binnenstede-
lijke nutsprojecten in Enschede, Hengelo en de 
Hof van Twente. Ik had hier een leidende rol in de 
ontwikkeling van de circa zeventig 4D-modellen 

‘Aanzienlijke stap’

prof. dr. ir. andré dorée
Hoogleraar Markt- en organisatiedynamiek in de bouw, 

Universiteit Twente
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die werden ingezet tijdens achttien 
vergaderingen. Om ervoor te zorgen dat 
de 4D-modellen toepasbaar waren, heb 
ik eerst een methode gemaakt waarmee 
men belangrijke modelleerobjecten 
voor nutsprojecten kan identificeren en 
ordenen, zoals bestrating, fundering, 
gasnetwerken, openbare verlichting, 
wegafzetting, maar ook verbindingsmof-
fen, boomwortels en huisaansluitingen. 
Vervolgens ontwikkelde ik een methode 
waarmee 4D geïmplementeerd werd. 

Door zelf 4D in te zetten bij projecten, 
identificeerde ik een aantal situaties 
waarbij het voordeel opleverde. Een 
nutsaannemer vond bijvoorbeeld via een 
4D-model ruimtelijke knelpunten tussen 
een te realiseren gasleiding en een be-
staande fundering en boomwortels. Elders 
hielp een 4D-animatie om een inefficiënte 
aanlegvolgorde van gasleiding en telecom-
kabels te verbeteren. In een project waarbij 
vervuilde grond het bouwproces vertraag-
de, werd een 4D-model gebruikt om de 
effecten van de vertraging te analyseren. 

Samenvattend droegen 4D-modellen bij 
aan het vroegtijdig opsporen van ontwerp-
knelpunten en procesconflicten, en het 
ontwikkelen van alternatieve uitvoerings-
planningen. Deze bevindingen komen 
overeen met de High Reliability Organi-
zing-theorie (o.a. van wetenschappers 
Weick, Sutcluffe Obstfeld). Deze theorie 
beschrijft een aantal principes voor het 
vergroten van de betrouwbaarheid van 
uitvoeringsprocessen. 4D stimuleert 
gebruikers om deze principes te volgen. 
Concreet betekent dit dat 4D stake-
holders van nutsprojecten helpt om 1) 
geplande operationele werkzaamheden 
in detail te begrijpen, 2) te anticiperen op 
procesverstoringen op raakvlakken tussen 
disciplines, 3) een gedetailleerder beeld 
te vormen van de realiteit en 4) veer-
krachtige bouwplannen te ontwikkelen. 

Ik concludeer dat hulpmiddelen zoals 
4D-bouwprocesvisualisaties bijdragen aan 
het vergroten van de betrouwbaarheid van 
nutsprojecten en zo de kans op tijd- en 
kostenoverschrijdingen verkleinen.  

Is het probleem daarmee opgelost? 
Helaas niet. Er valt nog genoeg te doen 
om ondiepe ondergrondse infrastructuur 
te verbeteren. Er ligt nu een kans voor de 
praktijk om inzet van 4D voort te zetten. 
Daarnaast worden maatschappelijke 
vraagstukken, zoals het verminderen van 
graafschade, relevanter. Een goede (3D-)
registratie van onze ondergrond is hier-
voor noodzakelijk. Daarom zal ik binnen 
programma’s zoals ZOaRG (Zorgvuldige 
aanleg en reductie graafschade, Univer-
siteit Twente) en de 3D-Doorbraak (TU 
Delft) en met organisaties zoals Schiphol 
Telematics, BAM Energie en Water, Regge-
fiber, GT-Frontline, Geofoxx, Agentschap 
Telecom en het Kadaster verder werken 
aan betrouwbaardere planning, uitvoe-
ring en registratie van nutsprojecten. 

 

Meer informatie 
 Het proefschrift is te downloaden via 

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

Figuur 1: Twee afbeeldingen uit een 4D-bouwprocesvisualisatie van het project Koningsplein Enschede. (Beelden: Léon olde Scholtenhuis)

“De vitale ondergrondse netwerken vormen een spaghetti onder onze straten, trottoirs en pleinen. Veel mensen denken nog dat de gemeente 

de baas is over dit domein. Echter, sinds de privatisering is zeggenschap en de informatie gesplitst over meerdere eigenaren, vaak elk met eigen 

huisaannemers. Waar wat ligt, is niet altijd goed vastgelegd of bekend. Projecten in de binnenstad zijn ingewikkelde puzzels met meerdere 

spelers geworden. De praktijk: ‘improvisatieprojecten’ met meerdere aannemers, uitloop en boze bewoners en bedrijven. Léon olde Schol-

tenhuis legt uit waarom het zo ingewikkeld is geworden. Zijn inzichten en instrumenten heeft hij inmiddels in diverse projecten toegepast en 

doorontwikkeld. Het onderzoek van Léon is een aanzienlijke stap in het beter stroomlijnen van de werkzaamheden voor onderhoud en nieuwe 

aanleg. Het is belangrijk werk, omdat de komende jaren het aantal ondergrondse netwerken en infrastructuren verder zal toenemen.”

www.cob.nl/verdieping
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Fietsen is een bezigheid die je zou moeten stimuleren, toch? 

Onderdoorgangen zijn echter zelden motiverend. Gelukkig 

zijn er ook voorbeelden van  fietstunnels die je (bijna) op de 

fiets doen springen.

Afwisselend
Verf en tegeltjes zijn relatief onveranderbaar. Licht 

en geluid zijn een stuk flexibeler. In Lyon is eind 

2013 een nieuwe, ruim twee kilometer lange tun-

nel onder het centrum opengesteld waar fietsers 

(en voetgangers en bussen) enorme projecties 

krijgen voorgeschoteld met bijpassend geluid. Van 

abstracte kunst tot realistische tuintaferelen.

Fijn 
fietsen

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

< in stukjes
Een tunnelwand kun je natuurlijk schilderen, 
maar volplakken met tegeltjes is misschien nog 
leuker. In Amsterdam is de spooronderdoor-
gang bij het Centraal Station door Koninklijke 
Tichelaar Makkum voorzien van ruim 70.000 
handgevormde en beschilderde tegels. 
Ontwerpster Irma Boom maakte hiervoor een 
bewerking van een achttiende-eeuws tableau 
van Cornelis Bouwmeester. Zo kan het dat een 
Rotterdams oorlogsschip opeens voorzien is 
van een Amsterdams stadswapen.

Zo  

kan het 

ook!

< 

(Beeld: YouTube/alphons net)

In de fietstunnel onder de N44 in Wassenaar 
werden meer dan een miljoen glazen tegeltjes 
aangebracht. Tezamen tonen ze een kleurrijk 
strandlandschap dat werd ontworpen door 
Syb van Breda & Co. Een domper voor de bij-
zondere tunnel is dat de kostenoverschrijding 
van 1.8 miljoen euro leidde tot de val van het 
college van B en W.
(Foto’s: Flickr/Jasper Arends)

(Foto: Flickr/Net Circlion)
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Kort Lezen Doen

Ketheltunnel in gebruik
 
op vrijdagavond 18 december 2015 reed 
minister schultz van Haegen (ienm) als 
eerste over de nieuwe a4 delft-schiedam. 
bij midden-delfland gaat de weg door de 
twee kilometer lange ketheltunnel.   

De openstelling van de nieuwe tunnel was 
nog even spannend. In november bleek dat er 
door een lekkage in de damwanden drie keer 
meer water moet worden weggepompt dan 
gepland. Ook kwam naar buiten dat er scheu-
ren in de tunnel hebben gezeten die pas bij 
de reparatie bekend werden bij de gemeente 
Schiedam, die de openstellingsvergunning 
moest afgeven. Op 8 december oordeelde de 
gemeente echter positief over de veiligheid en 
op 15 december verleende het Hoogheem-
raadschap van Delfland een gewijzigde water-
vergunning, waarmee de tunnel open kon. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping

Toch ondergrondse fietsenstalling 
voor station Amersfoort
 
doordat de bestaande kelders onder het sta-
tionsplein onverwacht niet aan de gemeente 
worden verkocht, kwam het plan voor de on-
dergrondse fietsenstalling aan het wankelen. 
volgens wethouder buijtelaar is nieuwbouw 
echter een goed alternatief.

De gemeente Amersfoort wilde enkele grote 
kelders onder de kantoren op het stations-
plein aanwenden voor een nieuwe fietsenstal-
ling. Die koop gaat niet door. “Nu kunnen we 
wachten en in gesprek gaan met de nieuwe 
eigenaar, maar dat duurt te lang”, zegt wet-
houder Buijtelaar. Volgens hem is nieuwbouw 
niet duurder; het zou zelfs iets goedkoper 
moeten zijn. Onder meer taxi-ondernemers 
vrezen voor overlast als de nieuwe stalling 
wordt aangelegd. “Laten we eerst eens kijken 
waarop we uitkomen”, zegt Buijtelaar. “Het 
is natuurlijk niet de bedoeling dat bussen en 
taxi’s geen diensten meer kunnen draaien.”

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping

Onderbreking over waarde

de artikelen in dit blad vindt u ook op onze 
website, net als zo veel andere verhalen en 
projecten. om daar op uw gemak doorheen te 
bladeren, is er de onderbreking, een systeem 
om digitale koffietafelboeken te maken.

U kon al Onderbrekingen maken over duurzaam-
heid, assetmanagement en verbinden. Het 
thema Waardering is nu toegevoegd. Met een 
druk op de knop maakt u online een bladerbaar 
boek gevuld met de leukste en meest interessan-
te artikelen over onder- en bovengrondse waarde 
die op onze website staan. Een Onderbreking is 
altijd up-to-date en steeds weer anders, omdat 
het boek à la minute wordt gegenereerd.

 Kijk online op www.cob.nl/onderbreking

leidraad geocommunicatie

Hoewel geo-impuls in april 2015 officieel 
is afgesloten, is er in het najaar nog een ver-
nieuwde publicatie verschenen. de leidraad 
geocommunicatie is aangevuld met extra 
praktijkervaringen.

De Leidraad Geocom-
municatie bevat geleerde 
lessen, instrumenten en 
gebruikerstips voor com-
municatie over geotechni-
sche risico’s bij projecten. In 
februari 2013 verscheen de 

eerste versie, gebaseerd op de ervaringen bij A2 
Maastricht, Spoorzone Delft en de herinrichting 
Noordwal-Veenkade. Daarna ging het leren in 
de praktijk verder. De Leidraad is gebruikt bij 
andere projecten, zoals de spoorzones Bunnik en 
Bilthoven en de parkeergarage Boerenwetering 
in Amsterdam, en er zijn cursussen gegeven over 
geocommunicatie. In de zomer van 2015 zijn 
alle nieuwe ervaringen verwerkt in de Leidraad.

 De Leidraad Geocommunicatie is gratis te 
downloaden via www.geoimpuls.org 

nationaal congres veenbodemdaling

de bodem in delen van west- en noord-neder-
land daalt voortdurend door de slappe veen- en 
kleilagen, met verzakkingen en waterproblemen 
tot gevolg. belanghebbenden bundelen hun 
krachten voor een grondige aanpak. tijdens het 
congres Heel Holland Zakt hoort u er alles over.

De insteek van het nationale congres over veen-
bodemdaling moge duidelijk zijn: een serieus 
probleem op een leuke manier in de spotlights. 
Overheden, waterschappen, aannemers, ingeni-
eursbureaus en kennisinstituten buigen zich over 
slimme oplossingen en nieuwe ideeën. Het wordt 
een actieve dag met verrassende combinaties en 
aanknopingspunten voor de toekomst. 

31 maart 2016 • www.slappebodem.nl

RiOnEDdag

stichting rionEd,  de koepelorganisatie voor 
stedelijk waterbeheer  en riolering in nederland, 
organiseert op 4 februari 2016 een dag vol actuele 
informatie, kennisprogramma’s en ontmoetingen.

Na de plenaire opening met Wim de Ridder, 
hoogleraar Toekomstonderzoek aan de Universiteit 
Twente, zijn er verschillende sessies. In de kennis-
programma’s van vijftig minuten wordt een thema 
uitgediept. Bij de interactieve kennistafelgesprek-
ken van dertien minuten wisselt u snel praktische 
kennis en ervaringen uit. De dag wordt afgesloten 
met de uitreiking van de RIONEDinnovatieprijs.

4 februari 2016  •  Beatrix Theater, Utrecht  •   
www.rioneddag.nl

PAO-cursussen

stichting postacademisch onderwijs (pao) helpt 
hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen 
van hun kennis. mede in samenwerking met het 
cob organiseert pao binnenkort de volgende cur-
sussen op het gebied van ondergronds bouwen:

• 11 en 12 februari 2016  
Risicogestuurd grondonderzoek

• 10, 11, 17 en 18 maart 2016 
Damwandconstructies en bouwputten

• 22 maart en 12 april 2016 
Grondonderzoek: bepaling van parameters 

• 5 en 6 april 2016 
Bouw en infrastructuur op slappe bodem

• 5, 6, 19 en 20 april 2016 
Veiligheid ondergrondse infrastructuur.

 Meer informatie op www.pao-delft.nl 

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

De Onderbouwing wordt uitgegeven door het 
Nederlands kenniscentrum ondergronds bouwen 
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Marcel Hertogh (hoogleraar TU Delft) overhandigde de oorkondes voor de Schreudersstudieprijs 2014:  

links Darinde Gijzel (winnaar Conceptueel), rechts Ivana Pieters (winnaar Techniek). 

Foto’s: Lieneke Koenen

Ben jij tussen 1 september 2014 en 1 september 2016 

afgestudeerd (HBO of WO) op het gebied van ondergronds bouwen? 

Meld je dan nu  aan voor de Schreudersstudieprijs 2016 en maak 

kans op 2.500 euro!

>> www.cob.nl/schreudersstudieprijs

Win!


