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Met o.a.:

• Tjeerd Roozendaal 
(Ingenieursbureau Amsterdam)  

en René de Boer (Witteveen+Bos)

• De Nieuwe Stad in Amersfoort,  
in alles een lerend project

• Leren van het kabel- en leidingwerk 
voor de Rotterdamsebaan 

• Het COB en leren in  
de praktijk

EN OOK: TUNNELBEHEER EN -ONDERHOUD • UITBREIDING MUSEUM ARNHEM • ONDERWATERFIETSENSTALLING • VEILIG GRAVEN NAAST WATERKERING
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Pokémonjagers 

Mensen zoeken en ontdekken graag; we zijn 
allemaal Pokémonjagers. De kracht van een 
kennisgericht netwerk ligt in de mate waarin het 
in staat is om zowel het zoeken als het leren vorm 
te geven  en te onderhouden. Het herkennen en 
erkennen van leeropgaven – de Pokémons die 
wij willen vangen – gaat altijd vooraf aan het 
verbeteren van de praktijk. 

Professionals doen veel ervaring op, maar hebben tijd en aandacht 
nodig om lering te trekken uit die ervaringen. Anders jagen ze naar het 
volgende klusje of naar het volgende project. Als ze hun Pokémons niet 
snel vangen en delen met de organisatie, beperkt dit het leren. Succes-
vol verbeteren vraagt dat het individu (de professional) én de organisa-
tie (het management) gericht zijn op het vangen van leermomenten.

Praktijkleren is een vaardigheid die je moet verwerven en die inspan-
ning vraagt. Organisaties realiseren zich gelukkig steeds beter dat het 
helpt om het leren stevig te instrumenteren en te ondersteunen. Dat 
kan heel goed op een project, in de praktijk met echte gebeurtenissen 
en ervaringen, en ook in beperkte tijd. We hebben in dit magazine een 
aantal voorbeelden. 

Zo was het verleggen van de kabels en leidingen voor de Rotterdamse-
baan succesvol, doordat men wijze lessen uit eerdere projecten 
toepaste. De Nieuwe Stad in Amersfoort heeft leren in de praktijk als 
uitgangspunt: snel beginnen, alert blijven en geregeld bijsturen op basis 
van (leer)ervaringen. Er is bij het COB steeds meer vraag naar veilige 
leergemeenschappen voor projectleren. Daarbij melden zich niet alleen 
grote tunnelprojecten (Sluiskiltunnel, Velsertunnel, Maastunnel, Gaas-
perdammertunnel), maar ook gemeenten met kleinschalige binnenste-
delijke vraagstukken (mantelbuizenputconstructie Alphen a/d Rijn).

Het COB kijkt naar echte problemen en zoekt naar echte oplossingen 
voor het netwerk. U zult ons dus niet in Kijkduin vinden, maar daar 
waar het gebeurt: op uw projecten. Daar zitten de Pokémons die wij 
najagen.

PS. Reserveer alvast 8 december in uw agenda, want ‘projectleren’ is 
de rode draad in het programma van het COB-congres!

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

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

VOORWOORD INHOUD

THEMA: LEREN IN DE PRAKTIJK

Mensen leren vaak het snelst door te doen. In 

deze Onderbouwing (en straks op het congres!) 

onderzoeken we hoe dat werkt bij projecten in de 

ondergrond. Hoe en wat leren we, en hoe benut-

ten we opgedane kennis en ervaring? 

Groeien als sector
Leren van praktijkprojecten gaat in zekere zin vanzelf. Je kunt het 
echter ook explicieter aanpakken. Daar zijn Tjeerd Roozendaal 
(Ingenieursbureau Amsterdam) en René de Boer (Witteveen+Bos), 
de nieuwe bestuursleden van het COB, voorstander van. Zij vertellen 
over het belang en de invulling van leren van de praktijk.

Ontwikkelen vanuit permanente tijdelijkheid
Herontwikkelingsgebied De Nieuwe Stad in Amersfoort beschikt 
over een eigen ondergronds warmtenet. De vijfentachtig huurders 
vormen samen een zo veel mogelijk zelfvoorzienende micro-stad. 
Het is in alles een lerend project.

Van een zaal vol naar een handvol 
Voor de Rotterdamsebaan in Den Haag moest bijna vier kilometer 
aan kabel- en leidingtracés verlegd worden. Regie houden, inleven 
in de belangen van anderen en transparantie in de communicatie 
waren de drie belangrijkste succesfactoren.

Heen en terug: praktijkleren bij het COB
Het COB werd ooit opgezet om vanuit praktijkprojecten kennis te 
ontwikkelen over het boren van tunnels in slappe bodem. Inmiddels 
gebruikt het COB diezelfde aanpak voor veel meer onderwerpen. 
Enkele actuele voorbeelden.

PRAKTIJK

Efficiënt beheer en onderhoud met informatiemanagement
Een informatiesysteem kan een goed hulpmiddel zijn bij het 
beheren en onderhouden van tunnels. Maar: “Als asset-owner 
moet je heel goed nadenken waar je op wilt sturen. Voor welke 
onderdelen moet je continu inzicht hebben in de onderhouds-
toestand voor effectief assetmanagement?”

Onderwaterfietsenstalling bij Amsterdam CS
Amsterdam verbetert de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit 
rond Amsterdam CS. “We creëren maximale ruimte voor voetgan-
gers en fietsers. Daarom wijken we voor een aantal stallingen uit 
naar de ondergrond.”

Mooi, functioneel en veilig
Bovengrondse nutsgebouwen zijn vaak een doorn in het oog van 
bewoners, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Maar 
ondergrondse oplossingen stuiten op weerstand vanwege de 
veiligheid en bereikbaarheid. Den Haag kwam uit deze impasse.

EN VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS Museum Arnhem: toch maar niet ondergronds  

DE VISIE VAN... Jeroen de Goeij, Nebest

DE DIALOOG In goed overleg graven naast de waterkering

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Aardbevingsbelasting op leidingen

ZO KAN HET OOK Auto weg: creatieve parkeeroplossingen

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

Voor de slimme lezer

Hoewel ‘leren in de praktijk’ nooit 
eerder een thema in de Onderbouwing is 
geweest, zijn er wel vaker artikelen over 
geschreven. Bovendien zullen er in de 
toekomst nieuwe stukken over verschij-
nen. Daarom is het thema ook beschik-
baar gemaakt voor de Onderbreking. Dan 
kunt u wanneer u maar wilt een digitaal 
magazine maken vol interessante artike-
len  en COB-projecten over praktijkleren. 

U vindt de Onderbreking op  

www.cob.nl/onderbreking.

COB-congres op 8 december 2016

Minicongres Big data

Wat kan big data betekenen voor het 
ondergronds bouwen? Deze vraag staat 
centraal tijdens het minicongres dat het 
COB organiseert op 26 oktober 2016. U 
bent van harte welkom! 

Nieuwe technologieën bieden iedere dag meer 

mogelijkheden voor het verzamelen van gege-

vens. En die gegevens kunnen ingezet worden 

om systemen te monitoren en bij te sturen. Op 

het gebied van ondergronds bouwen wordt nog 

weinig gebruikgemaakt van big data. Daarom wil 

het COB het onderwerp onder de aandacht bren-

gen, te beginnen met een gratis minicongres. 

De middag start met een inleiding door Guus 

Coolegem (C-Cube), Jasper Maters (Google) 

en Claudia de Andrade (Rijkswaterstaat) met 

inspirerende voorbeelden. Daarna zijn er kleine 

workshops om verder te discussiëren over con-

crete vragen en stellingen. 

Ga voor meer informatie en aanmelding naar 

www.cob.nl/bigdata.

Le
re

n 
in

 de praktijk We hebben een thema, een datum en een locatie. 
U kunt hem dus in de agenda zetten! Het COB-

congres van 2016 vindt plaats op donderdag 
8 december, wederom bij Lijm & Cultuur in 
Delft (nu met goede verwarming). Het thema 
is gelijk aan dat van deze Onderbouwing: 
leren in de praktijk.  

De komende maanden wordt het congresprogramma 

uitgewerkt. Via de digitale nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte. Zie ook de website: www.cob.nl/congres.

Druk najaar voor de platforms

Het COB is een netwerkorganisatie, wat betekent dat het bij elkaar brengen van 
de netwerkleden een van de belangrijkste doelstellingen is. Dit najaar vinden er 
weer veel platformbijeenkomsten plaats; van beheer en onderhoud tot ordening en 
waarde. Daarnaast is er de jaarlijkse programmaraad. 

• 5 oktober 2016 - Bijeenkomst platform Kabels en leidingen

• 24 november 2016 - Bijeenkomst Carrousel Ondergrond en ordening

• 29 november 2016 - Bijeenkomst platform Veiligheid

• 30 november 2016 - Bijeenkomst platform Ordening en ondergrond

• 13 december 2016 - Bijeenkomst platform Niet-rijkstunnels

De programmaraad komt op bijeen op 15 november 2016. De contactpersonen van COB-partici-

panten zullen onder meer worden bijgepraat over de toekomstvisie op tunnels (zie elders op deze 

pagina) en ruimte krijgen om feedback te geven. 

Wilt u deelnemen aan een platformbijeenkomst, dan horen we dat graag! Neem hiervoor contact op 

via info@cob.nl of 085 4862 410. Voor de programmaraad worden persoonlijke uitnodigingen verstuurd.

Toekomstvisie op tunnels

De komende jaren zijn veel tunnels toe 
aan renovatie, en worden er ook veel 
nieuwe tunnels gebouwd. Samen met 
de participanten werkt het COB aan 
een toekomstvisie op tunnels om de 
komende opgaven rondom veiligheid, 
levensduur en beschikbaarheid slim 
te kunnen oppakken. Op het COB-
congres worden de eerste resultaten 
gepresenteerd. 

Het Diner van de Ondergrond op maandag 20 

juni jl. vormde de aftrap voor de toekomstvisie 

op tunnels. De participanten brainstormden in 

kleine workshops over mogelijke toekomstsce-

nario’s, om zo belangrijke aandachtspunten 

voor de visie te verzamelen. Het COB is deze 

aandachtspunten nu nader aan het onder-

zoeken door middel van bureauonderzoek en 

interviews met experts binnen en buiten het 

netwerk. Er is onder meer gesproken met men-

sen van Shell, Fokker en het Deltaprogramma. 

Op 15 november 2016 worden de voorlopige 

resultaten besproken met de programmaraad 

van het COB. De hoofdlijnen van de toekomstvisie 

zullen op het COB-congres worden gedeeld.

Ga voor meer informatie naar www.cob.nl/

toekomstvisietunnels.

Spoorzone Delft deelt 
lessen openstelling

Met de realisatie van de Willem van 
Oranjetunnel won Spoorzone Delft in 
2015 de Schreudersprijs. Het prijzen-
geld van 25.000 euro wordt gebruikt 
om de lessen uit het succesvolle open-
stellingstraject te delen met de sector. 

De aanleg van de spoortunnel in Delft was niet 

alleen een technisch hoogstandje: met name 

het proces naar de ingebruikname is bijzonder 

soepel verlopen. De publicatie zal ingaan op 

onder meer het opleiden, trainen en oefenen 

(OTO), het test- en simulatieprogramma en het 

stakeholdermanagement. Het doel van de publi-

catie is kennis over te dragen aan vergelijkbare 

spoor- en wegtunnelprojecten.

www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/congres
http://www.cob.nl/toekomstvisietunnels
http://www.cob.nl/toekomstvisietunnels
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Toch maar niet 
ondergronds
Museum Arnhem gaat 

vernieuwen en uitbreiden. Het 

museum voor moderne kunst wil 

met de tijd mee en er is behoefte aan 

meer tentoonstellingsruimte en betere 

publieksvoorzieningen. Gezien het 

beperkte oppervlak van het gebied 

en het prachtige landschap, kwam in 

voorstudies ondergronds bouwen als 

goede oplossing naar voren. Toch wordt 

het dat niet. Saskia Bak, directeur van 

het museum, legt uit waarom.

In focus

4

Saskia Bak: “De plek van het museum is een unique selling 
point. Karres+brands heeft voor ons onder meer in kaart 
gebracht hoe je het landschap beter kunt benutten. In de 
oost-westrichting wordt de ruimte momenteel geblok-
keerd door de twee aangebouwde vleugels. De noord-
zuidrichting biedt het uitzicht over de Rijn. Karres+brands 
suggereerde daarom om de vleugels ondergronds te 
brengen, met ramen aan de kant van de stuwwal. Dan 
komt het bovengrondse landschap volledig tot zijn recht, 
terwijl je vanuit het museum evengoed een spectaculair 
uitzicht hebt.”

Toen in februari 2015 de uitvraag voor een architect de 
deur uitging, was ‘een nieuwe ondergrondse tentoon-
stellingsruimte’ dan ook onderdeel van het project. Er 
kwamen meer dan veertig inschrijvingen binnen, en een 
beoordelingscommissie selecteerde vijf bureaus om een 
visie op te stellen. Op 27 juni jl. werd Benthem Crouwel 
Architecten verkozen tot winnaar: het enige bureau met 
een niet-ondergronds plan.

Saskia Bak: “In de studie van karres+brands stond de 
wisselwerking tussen museum en omgeving centraal. 
Er werd vooral naar het grotere geheel gekeken. Bij het 
architectonisch ontwerp gaat het ons om de bezoekers: 
wat geeft hun de beste beleving? De zichtbaarheid van het 
museum was bijvoorbeeld al een belangrijk aspect, maar 
is met dit uitgangspunt nog belangrijker; een bezoeker 
wil het museum tenslotte gemakkelijk kunnen vinden. De 
landschappelijke kwaliteit komt ook in een ander daglicht 
te staan. Een bezoeker is het merendeel van zijn tijd in 
het gebouw, dus zal hij de landschappelijke kwaliteit ook 
vanuit het museum moeten beleven. De inzending van 
Benthem Crouwel Architecten sluit hierbij aan.”

Lees het complete artikel via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

(Beeld: Benthem Crouwel Architecten)
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Links Tjeerd Roozendaal, rechts René de Boer. (Foto: Vincent Basler)
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THEMA  •  L EREN IN DE PRAK T IJK

‘De participanten 

investeren veel tijd en 

geld; het is belangrijk 

dat daar de juiste dingen 

mee gebeuren.’

‘Een voorwaarde voor 

mijn deelname was 

dat er ruimte is voor 

tegenspraak; ik zal niet 

passief toekijken.’



Groeien als sector
Leren van praktijkprojecten gaat in zekere zin vanzelf. Als iets blijkt te werken, doe 

je het nog eens, en anders probeer je iets nieuws te verzinnen. Je kunt het echter ook 

explicieter aanpakken en bewust aansturen op leren. Daar zijn Tjeerd Roozendaal 

(Ingenieursbureau Amsterdam) en René de Boer (Witteveen+Bos) voorstander van; 

mede daarom zijn ze toegetreden tot het COB-bestuur. Zij vertellen over het belang 

en de invulling van leren van de praktijk.

Roozendaal en De Boer hebben elkaar 
leren kennen in een bijzonder samen-
werkingsverband. Witteveen+Bos is de 
penvoerder van Adviesbureau Noord/
Zuidlijn V.O.F., het ingenieursbureau dat 
voor de gemeente Amsterdam onder meer 
de haalbaarheidsstudie, het ontwerp, 
de contractvoorbereiding en de uitvoe-
ringsbegeleiding van de Noord/Zuidlijn 
verzorgt. Bij de oprichting in 1994 was 
Ingenieursbureau Amsterdam een be-
langrijke door de gemeente aangewezen 
subconsultant. “Een vrij unieke combi-
natie”, vertellen De Boer en Roozendaal. 
“Private en publieke organisaties werken 
wel vaker samen, maar niet in deze vorm. 
Hier was de toenmalige gemeentelijke 
Dienst Infrastructuur, verkeer en vervoer 
de opdrachtgever, terwijl Ingenieursbu-
reau Amsterdam aan de opdrachtnemers-
kant was verbonden. We werkten samen 
in gemixte teams en dat ging heel goed. 
Hoewel er zeker cultuurverschillen zijn, 
vind je elkaar op de inhoud. Uiteindelijk 
ben je allemaal met hetzelfde werk bezig. 
Er is aan het einde ook een collectief 
gevoel van trots.” 

Het samenwerkingsverband zien de heren 
als een goed voorbeeld van leren in de 
praktijk: “Door zo’n uitgebreide samen-
werking leer je ook van elkaar. IBA heeft 
bijvoorbeeld enorm veel lokale kennis, 
terwijl Witteveen+Bos sterk is op het 

gebied van ontwerp en management van 
grootschalige infrastructuurprojecten. Zo 
kom je allebei op een hoger niveau.”

Exportpotentieel
“Voor Witteveen+Bos staat kennisover-
dracht aan de basis van het huidige succes 
met Tunnel Engineering Consultants 
V.O.F. (TEC) in het buitenland”, vertelt 
De Boer. “In 1988 zijn we begonnen met 
TEC, onze samenwerkingsverband met 
Royal HaskoningDHV dat zich vooral richt 
op afgezonken tunnels. Rijkswaterstaat 
wilde eind jaren tachtig meer werk voor 
dergelijke projecten overlaten aan markt-
partijen. Bij de tunnel onder de Noord  zijn 
we daarom samen opgetrokken en heeft 
Rijkswaterstaat haar kennis en ervaring 
met ons gedeeld. TEC heeft hierdoor de 
kans gekregen om te groeien, net als meer 
bedrijven. Kennis over ondergronds bou-
wen is nu een belangrijk exportproduct van 
Nederland. Door samen met andere par-
tijen - ingenieursbureaus, aannemers of 
overheid - kennis te ontwikkelen, versterk 
je je internationale positie.”

Ook Roozendaal heeft leren van projecten 
hoog in het vaandel staan. “Een bekende 
uitspraak is dat je zeventig procent leert 
op je werk, twintig procent door feedback 
en tien procent in een klaslokaal. De 
gemeente Amsterdam gelooft daarin. We 
stimuleren kennisuitwisseling bijvoorbeeld 

INTERVIEW | TJEERD ROOZENDAAL (INGENIEURSBUREAU AMSTERDAM) EN RENÉ DE BOER (WITTEVEEN+BOS), BESTUURSLEDEN COB
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René de Boer werkt sinds 

1989 bij Witteveen+Bos. In 

2010 werd hij sectordirecteur 

Infrastructuur en mobiliteit. Hij 

is tevens directeur van het Ad-

viesbureau Noord/Zuidlijn en 

bestuurslid van TEC. Over zijn 

toetreding tot het COB-bestuur: 

“Het spreekt me aan om mee 

te denken over de strategie en 

toekomst van het COB. De par-

ticipanten investeren veel tijd en 

geld; het is belangrijk dat daar de 

juiste dingen mee gebeuren.”

Tjeerd Roozendaal is 

sinds 2006 werkzaam bij de 

gemeente Amsterdam. Eerst 

vier jaar als projectdirecteur 

en hoofd Projectmanagement, 

daarna als (adjunct)directeur 

van het Ingenieursbureau. Over 

zijn toetreding tot het COB-

bestuur: “Zo kan ik ook op een 

andere manier bijdragen aan het 

gezamenlijk verder brengen van 

de sector. Een voorwaarde voor 

mijn deelname was dat er ruimte 

is voor tegenspraak; ik zal niet 

passief toekijken.”



door teams bij elkaars projecten te laten 
kijken en second opinions te geven. Je leert 
vooral veel van successen: waarom gaat 
iets goed? Daarnaast is een ongeschreven 
regel dat we ‘inhoudelijke mensen’ op lei-
dinggevende posities zetten en dat zij hun 
vakmanschap ook onderhouden. Ze blijven 
bijvoorbeeld betrokken bij praktijkprojec-
ten, en dan niet omdat dat hoort bij hun 
functie, maar vanuit hun rol als iemand 
met kennis van zaken. Het is voor de markt 
belangrijk om een competente opdracht-
gever te hebben. Je moet elkaar blijven 
uitdagen en scherp houden. Dat geldt ook 
binnen je team. Het is voor een opdracht-
gever goed om binnen het team kritisch te 
zijn en tegenspraak te organiseren.”

Verschuiving
De Boer en Roozendaal: “Op technisch 
gebied hebben we door COB-praktijkpro-
jecten al veel geleerd. Mede dankzij de 
proeven die bij de aanleg van de Tweede 
Heinenoordtunnel in COB-verband zijn 
uitgevoerd, kon het boorproces van de 
Noord/Zuidlijn optimaal worden voorbe-
reid, en is het succesvol verlopen. En vanuit 
de Noord/Zuidlijn is er weer kennis over 
bijvoorbeeld monitoring en de optimali-
satie van tunnelsegmenten doorgegeven 
aan projecten als Spoorzone Delft en de 
Sluiskiltunnel.” 

“Er is nu meer te leren binnen thema’s als 
integraliteit en processen”, menen de he-
ren. “De grootste risico’s zitten niet meer 
zozeer in de techniek, maar meer in ‘het 
gedoe eromheen’. We stellen vaak dat elk 
project uniek is, maar ze worden allemaal 
gerealiseerd door mensen, waardoor de 
problematiek toch vaak hetzelfde is. Een 
klein project in een stedelijke omgeving 
kan op dezelfde manier (procesmatig) 
vastlopen als een groot project zoals de 
Noord/Zuidlijn. We lossen problemen nu 
telkens op onze eigen manier op. En een 
andere aanpak geeft een andere uitkomst. 
Zo kan het gebeuren dat een project op de 
ene plek een succes wordt en op de andere 
plek niet. Voor het publiek is dat niet te 
begrijpen. Door op het gebied van proces-
sen van elkaar te leren, kunnen we meer 
uniform gaan werken.”

Volgens Roozendaal en De Boer kunnen 
praktijkprojecten ook inzicht geven in de 
manier waarop (systeem)integraliteit kan 
worden geregeld. “Hoe kun je de keten 
sturen vanuit een contract? Hoeveel 
ontwerpruimte geef je mee? Het ant-
woord op zulke vragen is deels te vinden 
in de praktijk. Bij de Sluiskiltunnel zat de 
installateur bijvoorbeeld vanaf het begin 
als volwaardig gesprekspartner aan tafel; 
het was geen onderaannemer, maar 
een van de partijen in het consortium. 
Natuurlijk kun je niet alles een-op-een 
overnemen. De contractuele constructie bij 
de Sluiskiltunnel, waar de politieke invloed 
geminimaliseerd werd door het opzetten 
van een aparte opdrachtgeversorganisatie 

in de vorm van een BV, is voor andere 
publieke projecten wellicht niet mogelijk. 
Maar je kunt er wel van leren. Ook bij de 
Noord/Zuidlijn is de projectorganisatie en 
de aansturing daarvan na de Commissie 
Veerman anders ingericht om te gedetail-
leerde bemoeienis van de politiek met  het 
project te voorkomen.”

Hoe?
“Voor goede kennisoverdracht heb je 
mensen nodig”, stelt De Boer. “Je kunt wel 
dingen op papier zetten, maar je leert veel 
meer door actief samen te werken. Daarom 
is een netwerkorganisatie als het COB 
ook zo belangrijk. TEC is vanaf het begin 
al participant, omdat we hebben ervaren 
dat gezamenlijke kennisontwikkeling ons 
verder helpt.” Roozendaal: “De aanpak 
van het COB, met evaluaties en expert-
teams bij praktijkprojecten, is volgens mij 
heel nuttig. Het mag zelfs nog opener, 
laat bijvoorbeeld ook een groep geïnteres-
seerden meekijken. Meer transparantie 
leidt tot meer kwaliteit, want als er iemand 
meekijkt, doe je toch net wat beter je best. 
Zo groeien we als sector.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping.

Leren van verschillen
Roozendaal: “Ik zou het interessant 
vinden om de verschillen tussen or-
ganisaties nader te onderzoeken. Rot-
terdam is bijvoorbeeld al van oudsher 
heel actief in het registreren van on-
dergrondse objecten. In Amsterdam 
doen we dat niet zo uitgebreid. Maar 
onze organisatie is weer sneller en 
wendbaarder, we werken wat minder 
ambtelijk. Het is volgens mij heel leer-
zaam als we begrijpen waar die ver-
schillen vandaan komen.”

‘Houd kennis niet voor jezelf’
De Boer: “Ik snap best dat bedrijven 
hun unieke productkennis niet wil-
len delen, maar het heeft geen zin 
om kennis voor het publieke domein 
voor jezelf te houden, want dan krijg 
je innovaties nooit toegepast. Bij de 
Noord/Zuidlijn hadden we voor de 
segmenten van de geboorde tun-
nel een speciale ringvoegkoppeling 
bedacht om krachtswerking en ver-
vormingen te kunnen beheersen. Die 
oplossing werd alleen geaccepteerd 
doordat we onze kennis deelden met 
alle betrokken partijen.”
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‘Hoe kun je de keten sturen vanuit een contract? 

Hoeveel ontwerpruimte geef je mee?’

THEMA  •  L EREN IN DE PRAK T IJK

www.cob.nl/verdieping
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Voor de Rotterdamsebaan, de nieuwe aansluiting van 
de A4/A13 op de Centrumring van Den Haag, waar de 
Victory Boogie Woogietunnel deel van gaat uitmaken, 
moest bijna vier kilometer aan kabel- en leidingtracés 
verlegd worden. Henk Hogenbirk had namens het Inge-
nieursbureau Den Haag de touwtjes in handen.

Om te voorkomen dat twintig partijen ieder voor zich 
zouden gaan werken, werd besloten dat één aannemer 
voor gas, water en elektriciteit en één telecomaan-
nemer alle verlegwerkzaamheden zouden uitvoeren. 
Hogenbirk: “Voor de telecom hebben we hiervoor de 
grootste speler met bijbehorende aannemer gekozen. 

Sleuven aanbrengen in tracés moet je gezamenlijk 
doen. Anders wordt het een zeer langdurig traject en 
kan er van alles verkeerd gaan. Het inblazen en lassen 
is wel door de eigen aannemers van de telecomaanbie-
ders gedaan. De lasgaten hebben anderhalve maand 
opengelegen, zodat alle telecomaanbieders stuk voor 
stuk hun werk konden doen. Maar door de centrale 
aanpak van de infrastructuur was de planning behap-
baar, bleef het aantal lasgaten beperkt, en daarmee 
ook de overlast voor de omgeving.”

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

Warmtenet Ontwikkelen vanuit permanente tijdelijkheid

Kabels en leidingen Van een zaal vol naar een handvol

Herontwikkelingsgebied De Nieuwe Stad in Amersfoort beschikt over een eigen ondergronds 

warmtenet. De vijfentachtig huurders van de voormalige Prodentfabriek vormen samen een zo 

veel mogelijk zelfvoorzienende micro-stad, waarvan een eigen biomassacentrale deel uitmaakt. 

De Nieuwe Stad is in alles een lerend project, waarbij aansturing plaatsvindt op basis van de 

ontwikkelingen van vandaag.

Regie houden, inleven in de belangen van an-

deren en transparantie in de communicatie. Het 

zijn de drie belangrijkste ingrediënten geweest 

in de succesvolle conditioneringsfase van de 

Rotterdamsebaan in Den Haag. Projectleider 

inpassing Binckhorst en Conditionering Henk 

Hogenbirk: “ We hebben veel hindernissen 

moeten overwinnen, maar de operatie is binnen 

planning en budget uitgevoerd.”

Edwin Dalenoord,
Schipper Bosch

In drie jaar tijd is de Prodentfabriek getransformeerd 
tot een nieuw stadsdeel met ruimte om te werken, 
leren en verblijven. Terwijl elders in de stad kantoren en 
bedrijfspanden leegstaan, geldt voor De Nieuwe Stad een 
wachtlijst. Ontwikkelend belegger Schipper Bosch beheert 
het ruim twee hectare grote gebied vanuit een overkoe-
pelende duurzaamheidsvisie. Uitgangspunt is dat de 
kwaliteit van het gebied blijft groeien. Dat betekent dat de 
waarde die een gebied heeft voor de gebruikers, blijft toe-

nemen. Energieneutraliteit met behulp van een ringlei-
ding waar verschillende energiebronnen op aangesloten 
kunnen worden, speelt daarin een belangrijke rol. 

Edwin Dalenoord, duurzaamheidsexpert bij Schipper 
Bosch: “In De Nieuwe Stad zijn we eigenaar van de vol-
ledige infrastructuur, inclusief elektriciteit, water, warmte 
en koeling. We willen het gebruik van fossiele brandstof 
uitbannen.” Bart Schoonderbeek, algemeen directeur van 
Schipper Bosch: “We kunnen vanuit de huidige praktijk 
veel gemakkelijker aansluiten op nieuwe energieconcep-
ten. Zo kijken we ook naar het gebruik van zonneboilers. 
Op gebouwniveau krijg je dat niet rond, maar op gebieds-
niveau red je het wel. Het is enorm verleidelijk om af te 
wachten en degenen te volgen die het goed doen. Dan 
verdien je het meest. Maar dat is niet hoe wij in elkaar ste-
ken. Wachten heeft geen zin, je moet het gewoon doen.”

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

Bart Schoonderbeek,
Schipper Bosch

Het warmtenet wordt gevoed door een biomassacentrale. (Foto: Schipper Bosch)

Henk Hogenbirk,
Ingenieursbureau 

Den Haag

Verleggen gastransportleiding, Binckhorstlaan. (Foto: Peter van Oosterhout)
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De filosofie van het COB is terug te brengen 
tot een eenvoudige uitspraak: twee weten 
meer dan één. Een opdrachtgever, aan-
nemer of ingenieursbureau kan nog zo slim 
zijn en zich nog zo goed hebben voorbereid, 
soms heb je behoefte aan een blik van bui-
tenaf. Een frisse kijk op de zaak, of tips van 
iemand die meer ervaring heeft met die ene 
lastige opgave. Op deze manier kan het COB 
betrokken worden bij een praktijkproject. 
Er gelden twee belangrijke voorwaarden. 
Allereerst moet de specifieke vraag uitein-
delijk (ook) kennis opleveren waar meer par-
ticipanten baat bij hebben. Daarnaast moet 
de kracht van het netwerk nodig zijn om de 
vraag te beantwoorden. Het uitwisselen en 
ontwikkelen van kennis staat centraal.

Voorbeelden
In dit artikel ziet u voorbeelden van de 
samenwerking tussen praktijkprojecten en 
het COB. Er is geen vast recept. De invulling 
is onder meer afhankelijk van het onder-
werp en de fase waarin het project verkeert. 

De publicatie Monitoring in de praktijk is 
gemaakt naar aanleiding van afgeronde 
projecten en bevat vooral technische ken-
nis van betrokken experts. Bij de renovatie 
van de Maastunnel werd het COB juist in 
het prille begin betrokken en kwam de ken-
nis van buitenaf. De ene keer blijft het COB 
lang (Gaasperdammertunnel, mantelbui-
zenputconstructie Alphen a/d Rijn) en de 
andere keer maar kort (Velsertunnel). De 
manier van samenwerken en het eind-
product worden in overleg bepaald. Voor 
het COB staat voorop dat er naderhand 
openbaar toegankelijke resultaten moeten 
zijn, die bijvoorbeeld gedeeld worden via de 
kennisbank, een congres of workshop. 

De betrokkenheid van het COB bij prak-
tijkprojecten zorgt ervoor dat kennis gaat 
‘stromen’. Expertteams brengen hun 
kennis in bij projectorganisaties en halen 
tegelijk nieuwe praktijkkennis op. Zowel de 
projecten als de experts als het hele COB-
netwerk worden er beter van.

PRAKTIJKLEREN BIJ HET COB

Heen en terug

Meer informatie
Het projectenoverzicht (www.cob.nl/projectenoverzicht) toont alle lopende en recent afgeronde 
projecten, platforms, vaste evenementen en initiatieven van het COB. U kunt onder meer 
filteren op vakgebied, thema en de fase waarin het project zich bevindt. Daarnaast is direct 
te zien wie er vanuit welke organisaties betrokken zijn bij het project. 

Groeiboek  
Renoveren kun je leren

De renovatie van de Velsertunnel is in 
volle gang. Mede vanwege de hoge leeftijd 

van de constructie konden een aantal risico’s 
vooraf niet goed worden ingeschat. Opdrachtgever 
Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Hyacint 
schakelden het COB in om met behulp van een 
expertteam deze risico’s en de mogelijke effec-

ten scherp te krijgen. De geleerde lessen zijn 
vervolgens veralgemeniseerd en worden 

via een ‘groeiboek’ gedeeld met het 
COB-netwerk.

KIS Maastunnel
Zie het artikel op de 

volgende pagina.

Piet Heintunnel
Ook de Piet Heintunnel is toe 

aan renovatie. Drie COB-projecten 
zijn voor hiervoor relevant: het groei-

boek Renoveren kun je leren, KIS Maas-
tunnel en de maatregelencatalogus voor 

energiereductie in tunnels. Het projectteam 
van de Piet Heintunnel gaat samenwerken 

met het COB om enerzijds de hierbij 
ontwikkelde kennis te benutten en 

anderzijds nieuwe kennis en 
ervaring in te brengen.

10
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Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over en 

gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. Dat is 

gemakkelijker op te schrijven dan uit te voeren. Welke 

kennis is relevant, waar heeft de sector behoefte aan? En 

hoe ontwikkel je die kennis? Gelukkig heeft het COB 

toegang tot een enorme bron van informatie en experts: 

het netwerk. De COB-participanten zijn dagelijks bezig met 

ondergronds bouwen. In hun projecten komen er 

voortdurend vragen op, worden oplossingen bedacht en 

lessen geleerd. Het COB brengt alles bij elkaar. Via de 

platforms, bijeenkomsten, de programmaraad en 

persoonlijke gesprekken kunnen participanten ervaringen 

uitwisselen en problemen aankaarten. De vragen die een 

gemeenschappelijk belang dienen, worden gezamenlijk 

opgepakt. Door de nauwe samenwerking met de 

participanten ontstaan er gedragen oplossingen, die weer 

ten goede komen aan de praktijk
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Leertraject  
Gaasperdammertunnel

De opdrachtgever (Rijkswaterstaat) 
en de aanneemcombinatie (IXAS) van de 

Gaasperdammertunnel hebben samen met 
het COB een leertraject opgesteld voor de periode 
tot aan de openstelling. Het COB-expertteam gaat 
drie interne, lerende netwerken analyseren: veilig-

heid, integratie industriële automatisering en 
omgevingsmanagement. Wat is de visie van het 

netwerk, hoe is deze uitgewerkt, wat zijn de 
ervaringen in de praktijk? De resultaten 

zullen naderhand veralgemeniseerd 
worden in een publicatie.

In het rapport 
Monitoring in de 

praktijk zijn de ervaringen 
van drie grote praktijkprojec-

ten vastgelegd: A2 Maastricht, 
Spoorzone Delft en de Noord/

Zuidlijn. Om de stap van theorie 
naar praktijk nog verder te 

verkleinen, werd het rapport 
gepresenteerd tijdens een 

workshop.

Mantelbuizen-
putconstructie

De gemeente Alphen aan den 
Rijn ontwikkelt in een pilotproject een 

zogeheten mantelbuizenputconstructie 
voor het droog, gebundeld, veilig en onder-
gronds aanbrengen en beheren van kabels 
en leidingen. Een evaluatie onder leiding 

van het COB moet inzicht geven in de 
toepasbaarheid van de constructie en 

de mogelijke standaardisatie van 
het systeem.
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Kwaliteit, integraliteit en 
samenwerking

AANBESTEDING EN UITVOERING

De gemeente Rotterdam zocht een professionele partner om de renovatie en restauratie 

van de Maastunnel te ontwerpen, uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Deze 

partner diende geselecteerd te worden op basis van het KIS-model dat de gemeente heeft 

gedefinieerd. Maar hoe operationaliseer je ‘kwaliteit, integraliteit en samenwerking’? 

Hoe selecteer je de juiste partner? En hoe organiseer je gedurende een jarenlang durend 

project diezelfde hoge kwaliteit, integraliteit en samenwerking?

De Maastunnel is één van de slagaders van 
Rotterdam. De renovatie en restauratie van 
dit rijksmonument staat al een aantal jaar op 
de planning. Het is een kostbare en complexe 
opgave. Zo moeten de benodigde installaties 
ingepast worden in een beperkte fysieke ruimte, 
heeft de Maastunnel de monumentenstatus 
en moet het verkeer gedurende de werkzaam-
heden blijven stromen in een drukke, stedelijke 
context. Daarnaast is het bij renovatiewerk-
zaamheden niet mogelijk om vooraf de precieze 
technische staat van de gehele tunnel te ken-
nen, waardoor er geen volledig gedetailleerd en 
sluitend contract in de markt gezet kan worden.

Het project biedt ook kansen, zoals het verster-
ken van de Maastunnel als icoon van de stad. 
Tevens kan Rotterdam met dit project laten zien 
dat zij (net als bij het nieuwe Centraal Station) 
in staat is om binnen tijd en budget een top-
prestatie neer te zetten naar tevredenheid van 
betrokkenen, waarbij de gemeente ook nieuwe, 
belangrijke ervaringen opdoet.

KIS-model bepalend voor succes
Om de complexiteit van het project te beheer-
sen en de aanwezige kansen zo veel als mogelijk 
te benutten, zocht de gemeente Rotterdam 
een opdrachtnemer die recht doet aan ieders 
belangen, aan de kennis die bij de gemeente 
Rotterdam (al dan niet) aanwezig is en aan de 
uitdagingen die het project met zich mee-

brengt. De gemeente Rotterdam heeft hiertoe 
het KIS-model gedefinieerd, waarbij KIS staat 
voor: kwaliteit, integraliteit en samenwerking. 
Het COB werd gevraagd om het projectteam te 
ondersteunen bij het operationaliseren van KIS 
in het aanbestedingstraject.

Wens en realiteit
De aanpak van het COB-expertteam kan 
getypeerd worden als ‘van wensbeeld naar 
projectrealiteit’. In eerste instantie heeft het 
expertteam zonder veel inkadering in een 
visie beschreven hoe KIS-aspecten vanuit 
een opdrachtgeversperspectief (asset-owner) 
ingebracht kunnen worden in de selectie van 
een partner voor een complex technisch project. 
Daarna is bekeken hoe de visie ingepast kan 
worden in de vigerende aanbestedingswet-
geving, en is in samenspraak met het project-
team van de gemeente Rotterdam een tweede 
vertaalslag gemaakt naar de toepassing binnen 
het renovatieproject Maastunnel.

De zoektocht heeft diverse zeer concrete aanbe-
velingen en hulpmiddelen voor het selecteren 
op de KIS-aspecten opgeleverd. Op het COB-
congres 2016 zullen de lessen gedeeld worden 
met het netwerk.

Meer informatie
Lees het complete artikel in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

(Foto: Flickr/Frans Schouwenburg)

www.cob.nl/verdieping
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De visie 
van

Een langdurige 
prestatie

(Foto: Vincent Basler)

“Op vakantie. Moppen tappen op de achterbank. 
Een doeltreffende voor deze column: Hoe ver kun 
je een tunnel inlopen? Tot de helft, want dan loop 
je er weer uit!

Nebest-medewerkers (lees: specialisten) herkennen deze humor in de 
dagelijkse werkzaamheden. De nieuwbouw van (ondergrondse) con-
structies is belangrijk en leuk voor vele partijen. Van projectmanager 
tot aan de uitvoerders. Iedere fase staat volop in de belangstelling en 
creëert een deel van de constructie. Op papier of met materialen.
Bij het doorknippen van het lintje is eenieder weer even belangrijk. 
Velen zien elkaar daar pas (weer). Velen waren al lang de tunnel uit. De 
interesse is alweer verschoven naar een volgende tender of contract, 
nog voordat de tunnel halverwege is in uitvoering, laat staan in gebruik: 
de tunnel bevindt zich nog maar in een prille fase van zijn technische 
en economische levensduur. Een langdurige prestatie wordt verwacht.
 
Nebest Adviesgroep specialiseert zich al achtentwintig jaar op het 
gebied van tunnelbeheer en -onderhoud. Wij bouwen graag mee 
in enkele fasen, maar beheersen evengoed de instandhouding van 
infrastructuur. Na het bouwen gaat het om het dagelijks beschikbaar 
houden van de functies van een object, constructie en/of installatie. 
Met technische analyse van soms verborgen risico’s in combinatie met 
specialistische inspecties en onderzoek helpen wij zowel de beheerder 
als onderhoudsorganisaties in het optimaliseren van objectprestaties 
en het verlengen van levensduur… ook na het knippen van het lintje.

Ondernemend, wendbaar en verbindend op alle disciplines nemen we 
de totale verantwoordelijkheid graag op ons. Wij willen bijdragen aan 
een stabiele, betrouwbare en duurzame infrastructuur. Het COB heeft 
hier ook steeds meer aandacht voor. Nebest stapt daarom in. Wij delen 
graag onze successen en interesse met beheerders en opdrachtnemers 
in het COB. Wij vinden onze specialisatie op het gebied van beheer en 
onderhoud leuk. Wij blijven in en bij de tunnel!” 

Binnenkort is Jeroen de Goeij vijftien jaar in dienst bij Nebest. Vanuit zijn functie 

als commerciële kracht vormde hij een eigen afdeling op het gebied van project-

management. Vanaf 2007 behoort hij tot de directie. Zijdelings was Jeroen 

betroken bij bijna alle tunnels in Nederland. Nebest inspecteert vele tunnels voor 

Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en gemeenten. 
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Een slim knikje in het ontwerp van de 
parkeergarage zorgt ervoor dat de bouwkuip 
precies buiten de beschermingszone van de 
waterkering ligt. Deze beschermingszone 
werd tijdens de voorbereidingen uitgebreid 
van dertig tot vijftig meter uit de kruin van de 
dijk als gevolg van een wijziging van de legger 
(de verordening die het waterschap hanteert 
ter bescherming van onder andere waterke-
ringen). Omdat het project al vergevorderd 
was, is men blijven werken op basis van de 
oude legger. Binnen de samenwerking bleef 
het doel – volledig veilig werken – overeind, 
waarbij nieuwe lijntjes op de kaart van onder-
geschikt belang waren. Die resultaatgerichte 
aanpak kenmerkt de samenwerking tussen 
Marnix Gallegos Ruiz, projectcoördinator bij 
Van Hattum en Blankevoort, en Frans Rem-
merswaal, beleidsadviseur vergunningen bij 
Waterschap Rivierenland. 

Hoog- en laagwater
Het waterschap heeft de veiligheid van het 
achterland als hoogste prioriteit. Bouwen in 
de beschermingszone of het profiel van vrije 
ruimte dat is gereserveerd voor toekomstige 
dijkverhogingen, is normaal gesproken niet 
toegestaan. Het belang van De Westluidense 
Poort voor de gemeente Tiel maakte dat het 
waterschap wilde meedenken. “Het eerste 
belang blijft veiligheid,” zegt Frans Rem-
merswaal, “maar in een project als dit kun je 

die met maatwerk garanderen. De grootste 
risico’s zitten in de bouwfase, want als de 
parkeergarage eenmaal af is, is het een be-
tonnen gesloten bak.” Marnix Gallegos Ruiz: 
“Voor de veertien meter diepe bouwkuip is de 
hele binnendijkse kleilaag verwijderd. Daar-
mee raak je de stabiliteit van het dijklichaam 
en neemt het risico op kwelwater toe. Bij het 
uitrekenen van de bouwkuip moesten we 
bovendien rekening houden met de verschil-
lende waterstanden. Aan de hand van de 
historische data van peilbuizen hebben we 
aangetoond wat er achter de dijk aan schom-
melingen van de waterstand overblijft. Op 
basis daarvan hebben we een bouwkuip ont-
worpen die hoog genoeg was voor de hoogste 
waterstand en stevig genoeg om de druk van 
buiten te weerstaan. Met een aanvullend lei-
dingensysteem konden we garanderen dat de 
bouwkuip bij extreem laagwater niet droog 
zou komen te staan.”

Meedenken
Van Hattum en Blankevoort heeft vooraf 
allerlei risicoanalyses uitgevoerd. Dat heeft 
geleid tot het winnende ontwerp. De specia-
listen van het waterschap als vergunningver-
lenende partij hebben de plannen getoetst 
aan de waterveiligheidseisen. Frans Rem-
merswaal: “Dat is in goed overleg gegaan. 
Onze specialisten op het gebied van onder 
andere grondmechanica en geohydrologie 

Marnix Gallegos Ruiz is pro-

jectcoördinator bij Van Hattum en 

Blankevoort (een VolkerWessels-on-

derneming), waar hij ook het project 

Jaarbeursplein Utrecht onder zijn 

hoede heeft. Eerder  was hij project-

coördinator bij De Nieuwe Warmte-

weg Rotterdam. Hij studeerde civiele 

techniek aan de Hogeschool Utrecht. 

Zijn afstudeeronderzoek is in 2009 

bekroond met de Keverling Buisman-

prijs, categorie Jong talent. 

Frans Remmerswaal trad in 1980, 

na zijn hts-opleiding chemische 

techniek, in dienst van het zuive-

ringsschap Rivierenland, waarna hij 

zich specialiseerde in bodemsane-

ring, grondwaterbeheer, afvalwater-

beheer en zuivering. Bij Waterschap 

Rivierenland, de rechtsopvolger van 

het zuiveringsschap, is hij als beleids-

adviseur onder meer belast met com-

plexe vergunningsaanvragen, zoals 

ontzandingen, grondwateronttrek-

kingen en bezwaar- en beroepszaken.

Links Marnix Gallegos Ruiz, rechts Frans Remmerswaal. (Foto: Vincent Basler)

De  

dialoog

Parkeergarage De Westluidense Poort in Tiel wordt direct naast de waterkering van de 
Waal gerealiseerd. Hoe realiseer je op een veilige manier een bouwkuip naast een rivier 
waar het verschil tussen hoog- en laagwater kan oplopen tot acht meter? Van Hattum 
en Blankevoort en Waterschap Rivierenland zorgden gezamenlijk voor een veilige 
uitvoering, zonder lekkages of wateroverlast.
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hebben aangegeven wat zij wilden weten, 
aan de hand waarvan Van Hattum en 
Blankevoort de zogeheten ‘ontvankelijke 
aanvraag’ heeft ingediend. Dan zeg je als 
waterschap eigenlijk al dat je voornemens 
bent de vergunning af te geven.” In de 
fase daarna volgen dan nog aanpassingen 
op detailniveau. Frans Remmerswaal: 
“Ook daarin hebben we als waterschap 
meegedacht. Bijvoorbeeld toen het boren 
ten behoeve van de damwanden moest 
worden uitgesteld en de sanering met het 
oog op een provinciale subsidietermijn 
toch moest doorgaan. In goed overleg is 
het saneringsplan aangepast, zodat grond-
sanering voorafgaand aan het aanbrengen 
van de bouwkuip kon plaatsvinden.” 

Een tweede wijziging volgde uit de aan-
gepaste planning. Er was oorspronkelijk 
voorzien dat de damwanden buiten de 
dijksluitingsperiode (oktober-maart) 

zouden worden geplaatst. Marnix Gal-
legos Ruiz: “We hebben opnieuw een 
risicoanalyse gemaakt. Het risico zat in 
het gebruik van bentoniet. Bentoniet was 
nodig om de dijk tijdens het voorboren 
van de damwanden waterdicht te houden. 
In geval van plotseling hoogwater zou de 
uithardingstijd te lang zijn. Door dämmer 
te gebruiken voor de grondstabilisatie, 
konden we dit voorkomen. Zo waren er 
onderweg natuurlijk meer aanpassingen. 
Het is dan steeds het spel van opnieuw 
je risicoanalyse maken en zorgen voor 
compensatie. We hebben continu de 
dialoog gezocht met het waterschap en 
zijn gezamenlijk tot goede oplossingen 
gekomen.” 

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping.

Parkeergarage
De vierlaagse ondergrondse parkeergarage die Van Hattum en Blankevoort rea-
liseert, biedt plaats aan 583 auto’s. Eisen van de gemeente Tiel ten aanzien van 
sociale veiligheid en parkeercomfort hebben geleid tot een kolomluw ontwerp met 
een overspanning van vijftien meter. De entree bevindt zich ondergronds in de 
middenberm en kan afhankelijk van de meest dominante verkeersstroom aange-
past worden van twee naar drie in- en uitstromen. (Beeld: De Zwarte Hond)

In goed overleg graven 
naast de waterkering

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

Efficiënt beheer en onderhoud vereist 
doordacht informatiemanagement

ASSETMANAGEMENT

Lange tijd lag de nadruk in tunnelland op nieuwbouw. De afgelopen 

jaren is dat enorm aan het veranderen. Assetmanagement is hot en 

tunnelbeheerders richten zich steeds meer op de vraag hoe ze hun 

tunnels het beste kunnen beheren, onderhouden en in stand houden. 

Een gesprek met Hans Dijkema en Siert Saes van adviesbureau en 

softwareproducent Covalent en Henk van der Linden van  

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, district Zuid.

In nauwe samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf is Condor ontwikkeld, een informatiesysteem voor assetmanagement. Omdat er veel overeenkomsten bestaan tussen 

de vastgoed- en infrasector ten aanzien van assetmanagement, is het systeem ook geschikt voor infrastructurele assets, zoals tunnels, bruggen en sluizen. (Beeld: Covalent)
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Afgelopen juni was er een bijeenkomst van 
het COB-platform Beheer en onderhoud 
over het belang van informatiemanagement. 
Hoe kun je ervoor zorgen dat de beschikbare 
informatie voor beheer en onderhoud te 
allen tijde actueel, betrouwbaar, concreet en 
toegankelijk is? 

Henk van der Linden, die als assetmanager 
bij Rijkswaterstaat onder meer verantwoor-
delijk is voor het beheer van elf tunnels 
en dertien beweegbare bruggen in Zuid-
Holland: “Ik heb voor de tunnels en bruggen 
die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, 
nu te maken met vier verschillende onder-
houdsaannemers. Met de komst van nog 
eens drie nieuwe tunnels en een nieuwe 
beweegbare brug worden dit mogelijk zeven 
verschillende aannemers. Als ik wil weten 
hoe de staat van deze tunnels en bruggen 

is, moet ik bij elke aannemer inloggen in 
zijn onderhoudsmanagementsysteem. 
Dat is heel omslachtig. Ik zou het dan ook 
prettiger vinden als ik dat gewoon op elk 
moment in een systeem van Rijkswater-
staat zou kunnen opzoeken. En het mooiste 
zou natuurlijk zijn als dat een landelijk 
systeem is. Zo zullen in verschillende tun-
nels geregeld dezelfde onderdelen zitten. 
Als je in een centraal systeem kunt zien 
dat een specifiek onderdeel in een andere 
tunnel minder lang is meegegaan dan de 
verwachte levensduur, dan kun je daarmee 
in je eigen tunnel rekening houden.” Van 
der Linden is dan ook gecharmeerd van de 
opzet van het assetmanagementsysteem 
van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Dat de 
asset-owner eigenaar is van alle gegevens, 
ook die door onderhoudsbedrijven zijn 
verzameld, spreekt hem erg aan.

Hans Dijkema is lid van 

het managementteam van 

Covalent en werkt daarnaast 

als senior adviseur. Hij is bin-

nen het team van de Lande-

lijk Tunnelregisseur actief als 

systeemarchitect. Hans stu-

deerde computer science aan 

de Universiteit Twente. 

Siert Saes studeerde Buil-

ding & Construction Tech-

nology aan de TU Eindhoven. 

Voor zijn afstudeerscriptie 

werkte hij bij Avenue2, het 

aanneemconsortium van A2 

Maastricht, en bij Strukton 

Civiel. Sinds juli 2015 is hij 

consultant Infrastructuur bij 

Covalent. 

Henk van der Linden 

studeerde elektrotechniek 

aan de TU Delft. Hij werkt 

sinds 2001 bij Rijkswater-

staat; vanaf  2010  als asset-

manager kunstwerkgebon-

den EM-installaties (tunnels, 

beweegbare bruggen, aqua-

ducten, pompen en gemalen) 

bij West-Nederland Zuid. 

Volgens Hans Dijkema en 
Siert Saes van Covalent 
kunnen organisaties als 
Rijkswaterstaat veel leren 
van het Rijksvastgoedbe-
drijf (RVB), de voormalige 
Rijksgebouwendienst. Dit 
bedrijf is verantwoorde-
lijk voor het beheer en de 
instandhouding van ruim 
tweeduizend gebouwen. In 
2004 constateerde het RVB 
dat het onvoldoende zicht 
had op de onderhoudstoe-
stand van deze gebouwen. 
Daardoor kon het moeilijk 
prioriteiten stellen en bud-
getten verantwoorden. De 
belangrijkste reden hier-
voor was dat het bedrijf niet 
de beschikking had over alle 
gegevens die de vele onder-

houdsbedrijven verzamel-
den tijdens onderhouds- en 
beheerwerkzaamheden. 
Om daarin verandering te 
brengen schakelde de RVB 
Covalent in. 

Om de beheerprocessen 
te verbeteren ontwikkelde 
Covalent een assetma-
nagementsysteem voor 
het RVB. Met dit systeem 
– dat inmiddels ‘web-
based’ is – organiseert het 
RVB het vastgoedbeheer. 
De kern van dit systeem is 
dat het RVB zelf eigenaar 
is van alle onderhouds- en 
inspectiegegevens en deze 
op elk moment kan inzien. 
Hiertoe zijn duidelijke af-
spraken gemaakt met alle 

onderhouds- en inspec-
tiebedrijven. Zo zijn ze 
verplicht om hun onder-
houds- en inspectiegege-
vens conform de wensen 
van de opdrachtgever in 
te voeren in het assetma-
nagementsysteem. Verder 
is vastgelegd dat bij wis-
seling van onderhouds-
aannemer, de nieuwe 
aannemer het werk van de 
vorige inspecteert. Moch-
ten hierbij gebreken boven 
water komen, dan kan de 
nieuwe aannemer deze op 
kosten van de oude aan-
nemer herstellen. Naast 
de onderhouds-gegevens 
kunnen ook alle storings-
meldingen in het systeem 
worden opgenomen. 

Rijksvastgoedbedrijf als goed voorbeeld
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Van der Linden gaat ervan uit dat het opzet-
ten van een goed beheer- en onderhoudssys-
teem een complexe klus is: “Als asset-owner 
moet je heel goed nadenken waar je op wilt 
sturen. Zijn dat beschikbaarheid en veilig-
heid of wil je ook duurzaamheid meene-
men? Vervolgens moet je vaststellen welke 
informatie je daarvoor nodig hebt. Wat zijn 
de cruciale functies en van welke kritische 

onderdelen moet je continu inzicht hebben 
in de onderhoudstoestand voor een effectief 
assetmanagement? En op welke manier kun 
je de staat van die onderdelen op de beste 
en slimste manier bepalen? Hoe meet je bij-
voorbeeld de degradatie van onderdelen als 
ventilatoren, pompen en kabels? Daarnaast 
moet je alle contracten met je onderhouds-
aannemers aanpassen om te zorgen dat zij 
voortaan al hun gegevens op de door jou 
gewenste manier aanleveren.”

Werkwijze aanpassen
Siert Saes van Covalent beaamt dat het 
ontwikkelen van een onderhouds- en be-
heersysteem niet eenvoudig is en veel tijd 
kost. Volgens hem moet je in het begin ook 
rekening houden met de nodige weerstand bij 
aannemers, omdat zij hun werkwijze moeten 
aanpassen. Verder benadrukt hij dat je als 
asset-owner selectief moet zijn in de keuze 
van kritische onderdelen. Saes: “Het RVB 
werkte in eerste instantie met een zogeheten 

gebouwdecompositie die bestond uit circa 
1.800 onderdelen. In de praktijk bleken dat 
veel te veel onderdelen om goed op te kunnen 
sturen. Daarom heeft het bedrijf de decompo-
sitie teruggebracht tot ruim 150 onderdelen.”

In de huidige situatie mist Van der Linden 
niet alleen het inzicht in de onderhouds-
gegevens, maar blijkt het ook vaak lastig 
om de ontwerpgegevens te achterhalen. Als 
voorbeeld noemt hij het Gouwe-aquaduct: 
“Er zijn daar vier pompen om de kuip 
van de A12 droog te houden. Doordat de 
ontwerpinformatie ontbreekt, weet ik nu 
niet of deze vier pompen allemaal nodig 
zijn voor het drooghouden. Misschien 
zijn twee functionerende pompen wel 
voldoende. Daarom zou ik dit soort 
informatie ook graag in mijn beheer- en 
onderhoudssysteem willen.” Volgens Hans 
Dijkema (Covalent) is dat goed mogelijk. 
Hij raadt aan om dan uit te gaan van 
een bouwwerkinformatiemodel (BIM). 
Voorwaarde is wel dat de voorzieningen 
voor de beheerfase van tunnels goed in 
dit model worden opgenomen. Dijkema: 
“Partijen kunnen de huidige ontwikkelingen 
rondom BIM gebruiken als katalysator om 
de informatievoorziening voor beheer- en 
onderhoudsprocessen te professionaliseren. 
De door het RVB gemaakte indikkingsslag 
– waarbij het aantal onderdelen van de 
decompositie is gereduceerd – vormt de kern 
van het halen van meerwaarde uit BIM. Regie 
op onderhoud en beheer lukt alleen als je 
met een goed geselecteerde en afgebakende 
set gegevens werkt.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping.

‘Je moet als asset-

owner selectief zijn 

in de keuze van 

kritische onderdelen.’

Platform Beheer en onderhoud
In het COB-programma 2015-2020 is 
assetmanagement een van de thema’s. 
Binnen dit thema draait het om de vraag 
hoe tunnels, maar ook andere onder-
grondse infrastructuur zoals kabels en 
(buis)leidingen, op een efficiënte manier 
beheerd en in stand gehouden kunnen 
worden. De deelnemers aan het platform 
Beheer en onderhoud wisselen hierover 
kennis en ervaringen uit en starten zo no-
dig nieuwe (onderzoeks)projecten op. Op 
www.cob.nl/beheerenonderhoud vindt u 
meer informatie over het platform.

www.cob.nl/verdieping
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“De opwaardering van het gebied gebeurt in het kader van het 
project De Entree”, vertelt projectmanager Bart-Jan Kouwen-
hoven van de gemeente Amsterdam. “We dringen het gemo-
toriseerde verkeer zoveel mogelijk terug en creëren maximale 
ruimte voor voetgangers en fietsers. We willen zo min mogelijk 
obstakels rondom het stationsplein vanwege de vele passanten 
die hier dagelijks langskomen. Daarom wijken we voor een 
aantal stallingen uit naar de ondergrond en kiezen we voor 
multifunctioneel ruimtegebruik.” 

Nienke van de Lune is enthousiast over deze keuze. Zij werkt 
vanuit Movares onder andere mee aan het referentieontwerp 
en het beeldkwaliteitsplan van de fietsenstalling.“ De locatie 
van de hoofdingang ligt al vast, evenals het aantal plekken en 
het aantal fietsen dat per minuut de stalling in en uit moet 
kunnen. Verder moet de stalling bijvoorbeeld zo zijn ingericht 
dat mensen goed kunnen zien waar ze naartoe moeten voor 
de overstap op het openbaar vervoer. Ook stellen we eisen 
aan de daglichttoetreding en de sociale veiligheid.”

In eerste instantie wilde de gemeente Amsterdam de deel-
projecten van De Entree apart aanbesteden. Inmiddels is 
besloten om het als een geïntegreerd project op de markt te 
zetten, zodat de opdrachtnemer de verschillende bouwpro-
cessen en -onderdelen optimaal op elkaar kan afstemmen. 
Kouwenhoven: “We gaan uit van een hybride contract. Het 
ontwerp is grotendeels al gemaakt, maar de engineering en 
de bouw moet de opdrachtnemer zelf invullen.” 

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping
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Waarde Onderwaterfietsenstalling bij Amsterdam CS

Amsterdam verbetert de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van het Stationseiland, de omgeving rond 

Amsterdam CS. Aan de stadszijde gaat een gebied van negen hectare op de schop, tussen de stationsgevel en 

de Prins Hendrikkade. Onderdeel van de plannen is een fietsenstalling voor zevenduizend fietsen onder de 

middelste kom van het Open Havenfront. 

Door de diepe ligging van de fietsenstalling blijft het water van de havenkom diep 

genoeg voor rondvaartboten. (Beeld: R&D Amsterdam)

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

Bart-Jan Kouwenhoven,
gemeente Amsterdam

Multifunctioneel Met een loep de stad door

In Den Haag zijn vier grote transformatorstations van de RandstadRail en stadstrams ondergronds gebracht. 

“Nutsgebouwen zie je natuurlijk overal, maar niet zo groot als deze”, zegt Patrick Stork, architect van het 

ingenieursbureau Den Haag. “Het bestemmingsplan liet bovengrondse plaatsing toe, maar de uitwerking 

paste in een aantal gevallen niet in het straatbeeld. Reacties van omwonenden hebben er mede toe geleid 

dat we samen met opdrachtgever HTM een oplossing hebben gevonden die beter is voor de stad.”

Patrick. “Voor vier transformatorstations (onderstations)  
zijn we eerst met een loep door de stad gegaan. We moes-
ten locaties vinden zo dicht mogelijk bij knooppunten van 
de RandstadRail, die ook goed bereikbaar zijn voor onder-
houdswerkzaamheden. Vanwege het elektromagnetisch 
veld dat ontstaat bij de omvorming van wisselstroom naar 
gelijkstroom, kun je dergelijke voorzieningen nooit in be-
staande bouwwerken opnemen.” Het idee om de ondersta-
tions ondergronds te brengen, werd niet overal enthousiast 
ontvangen. Patrick: “Er waren bedenkingen bij elektrische 
installaties in een gebouw onder grondwaterniveau en bij 
de toegankelijkheid, ventilatie, veiligheid en bruikbaarheid. 
Samen met de mensen van HTM zijn we tot voor iedereen 
aanvaardbare oplossingen gekomen.”

Aan de Koekamp bij het Malieveld is het ondergrondse onder-
station bekroond met een ‘folly’, een buitenmodel parkbank 
die bij nadere beschouwing het kantelbare toegangsluik blijkt 
te zijn. Bij de Conradkade werd besloten om een half verdiept 
onderstation aan te leggen: vanaf halteniveau gezien geheel 

ondergronds, maar vanaf de kade gezien toch deels boven-
gronds, opgenomen in de kademuur. Aan de Soestdijksekade 
worden op een locatie twee onderstations gerealiseerd. Hier 
ontstaat een nieuw stukje verblijfsgebied, doordat het dak 
aansluit op het aangrenzende maaiveld. Ook hier krijgt de stad 
méér dan puur de functionaliteit van het onderstation.

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

Het verborgen onderstation aan de Koekamp. (Foto: IbDH)

Patrick Stork,
Ingenieursbureau 

Den Haag

Nienke van de Lune,
Movares

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

school  

geklaptToetsen van leidingen op 

aardbevingsbelasting 

Sinds een aantal jaren neemt de frequentie alsmede de zwaarte van aardbevingen in Noord-

Nederland als gevolg van de aardgaswinning toe. De overheid en het bedrijfsleven vragen zich af 

of bestaande en nieuwe ondergrondse leidingen bestand zijn tegen toekomstige aardbevingen. 

Onno Walta  heeft voor behalen van de titel Master of Pipeline Technology een methode ontwik-

keld waarmee de kans op bezwijken door het passeren van een aardbevingsgolf kan worden 

bepaald. De methode sluit aan op de huidige normen van de NEN 3650 serie en Eurocode.

AFSTUDEERDER

Onno Walta

PROJEC T

Onderzoek 

aardbevingsbelasting 

op ondergrondse 

leidingsystemen

WA AR

Master of Pipeline 

Technology, Avans+ en 

Stichting Pipeliner

Voor natuurlijke aardbevingen – tektonische 
aardbevingen als gevolg van het verschuiven 
van aardschollen – bestaan al methoden om 
de bestendigheid van constructies te bere-
kenen. De aardbevingen in Noord-Groningen 
worden door gaswinningen veroorzaakt. 
Zulke geïnduceerde aardbevingen kunnen 
andere gevolgen hebben voor ondergrondse 
leidingen, omdat de duur van de beving kor-
ter is en de beving op een geringere diepte 
plaatsvindt. Het afstudeeronderzoek van 
Onno Walta richtte zich op het berekenen 
van de invloed van dit type aardbevingen op 
buisleidingen.

Geïnduceerde aardbevingen introduceren 
extra spanningen en vervormingen in de 
leidingwand, die kunnen leiden tot falen 
of bezwijken van de leiding. Om de extra 
spanningen te berekenen, is in de thesis 
gebruikgemaakt van de theorie van Spangler 
uit de NEN 3650. Het blijkt dat slechts enkele 
parameters significante invloed hebben op de 
spanningen in de buisleidingwand. 

Ringspanning
De maatgevende grond- en aanlegpara-
meters bepalen de grootte van de tangen-
tiële ringspanningen in de buiswand. De 
ontwikkelde methode start daarom met 
het bepalen van de gemiddelde waarde en 
standaardafwijkingen in die parameters. 
Met deze parameters als invoer worden de 
gemiddelde en de karakteristieke tangenti-
ele buiswandspanning berekend. Naast de 
grondbelasting wordt de ringdoorsnede van 

de buisleiding ook belast door druk vanuit 
de aardbevingsgolf. Deze dynamische belas-
ting is kort, maar wel éénzijdig. Dit heeft tot 
gevolg dat er extra tangentiële spanningen 
in de buiswand ontstaan. De grootte van 
deze dynamische belasting is met behulp 
van Plaxis bepaald.

Aardbevingsgolven veroorzaken ook belas-
ting in de axiale richting van de buis. De 
grootte van de belasting hangt af van de 
zwaarte van de aardbeving alsmede van de 
samenstelling van de dertig meter grond di-
rect onder het maaiveld. Schattingen of me-
tingen geven de maatgevende parameters 
voor het berekenen van de gemiddelde en 
de karakteristieke axiale spanningen. Bij die 
berekening is de opbouw van de buisleiding 
van belang. Bij continue leidingen zonder 
koppelingen ontstaan door de opgelegde 
grondverplaatsingen vanuit de aardbe-
vingsgolf buigende momenten en axiale 
krachten in de buisleiding. Het effect van de 
aardbevingsgolf is onder ander afhankelijk 
van de hoek van inval ten opzichte van de as 
van de buisleiding. Bij leidingen opgebouwd 

‘Lastige stap naar probabilistiek’

dr.ir. Paul Hölscher
Afstudeerbegeleider

Deltares, Geo engineering
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uit korte buizen, ofwel discontinue 
leidingen, concentreren de opge-
legde grondverplaatsingen zich als 
hoekrotaties in de koppelingen. 
De grootte van de hoekrotatie is 
afhankelijk van de grootte van 
opgelegde grondverplaatsingen en 
van de verhouding n = golflengte 
aardbeving λ / buislengte Lbuis. Voor 
grote verhoudingen van n volgt de 
buis als het ware de golfbeweging 
in de grond. De hierbij optredende 
hoekrotaties zijn voor omstan-
digheden in Groningen maximaal 
1,2°. De optredende buigende mo-
menten en axiale krachten zijn bij 
discontinue leidingen lager dan bij 
continue leidingen. Bij toenemen-
de buislengte nemen de grootte 
van de buigende momenten en axi-
ale krachten toe terwijl de grootte 
van de hoekrotaties afneemt.

Interactie
Hoewel een aardbevingsbelasting 
een dynamische belasting is, 
wordt de berekening quasi sta-
tisch uitgevoerd. Voor een rechte 
veldstrekking zonder bochten of 
aansluitingen is deze benadering 
verantwoord. Per buismateriaal 
wordt de interactie tussen de axiale 
en tangentiële spanningen bepaald 
voor de gemiddelde waarde en ka-
rakteristieke spanningen. Voor de 
combinatie buisdiameter, doorsne-
de en toelaatbare materiaalspan-
ning wordt de bezwijkspanning 
berekend. Hierdoor is het mogelijk 
met behulp van Excel de toetsing 
uit te voeren.

Voor zowel voor de belasting op de 
buisleidingen als de weerstand van 
de buisleidingen tegen de belasting, 

zijn nu de gemiddelde waarden met 
bijbehorende standaardafwijking 
vastgesteld. Deze waarden worden 
gebruikt in de toetsing gebaseerd op 
een analyse volgens de First Order 
Methode uit de Eurocode NEN-EN 
1990 +A1/C2:2011. Dit is een 
probabilistische bovengrensbena-
dering op niveau II.  Met behulp van 
een wiskundige bewerking  wordt de 
betrouwbaarheidsfactor β berekend, 
waarmee ook de kans op bezwijken 
bekend is. Met deze kans kan men 
afwegen welke maatregelen men 
moet nemen om de gevolgen van 
een aardbeving te minimaliseren.
 

Meer informatie 
 De scriptie is te downloaden via 

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

“Ik vind dat Walta dit probleem op dit niveau goed aangepakt heeft. De primaire doelstelling was te komen tot een 

meer probabilistische beschouwing van de problematiek. Het was lastig om de stap te maken van het voor hem bekende 

terrein van de statische beschouwing naar de golfproblematiek en de probabilistiek. Hoewel ik tevreden ben over de 

uitkomst, had ik daar meer tijd aan willen besteden. De implementatie van de uitkomst is nu iets achtergebleven. Er 

is veel aandacht besteed aan  de rapportage; die is erg goed en dat blijkt ook uit de beoordeling van dit onderdeel.  Het 

totale werk voldoet aan mijn verwachtingen. Hier kunnen we mee verder.”

De grafiek toont de hoekrotatie van discontinue leidingen als functie van de verhouding 

golflengte en buislengte. Factor alfa is een hulpgrootheid om de grootte van de hoekver-

draaiing te berekenen. (Grafiek: Onno Walta)

www.cob.nl/verdieping
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Als er íets vaak ondergronds gebeurt, 

dan is het wel parkeren. Voertuigen 

staan er beschermd, en bovengronds 

komt er kostbare ruimte vrij. Voor het 

wegwerken van auto’s worden soms 

vernuftige oplossingen bedacht.

Geheim >
Ook de in- en uitrit van een ondergrondse 

parkeergarage kun je nog verbergen. Naast 
de villa A gen Beuke in Limburg komt het 

gras omhoog om auto’s toegang te verlenen. 
Uiteraard is de klep bedienbaar op afstand.

Auto weg

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

> Uitzicht
Een trotse autobezitter in Zwitserland heeft een parkeer-garage laten bouwen in de bergwand tegenover zijn villa. Vijf betonnen kubussen met een glazen wand zorgen voor daglicht in de garage én zicht op de auto’s van buitenaf.

Zo  

kan het 

ook!

(Foto’s: Peter Kunz Architektur)

(Foto’s: Koichi Torimura)

< Op afroep
Sommige mensen beschouwen hun auto als waar 

kunstobject. De Japanse architect Takuya Tsuchida 

maakte om deze reden in het KRE House Tokyo 

een ondergrondse parkeergarage met een lift naar 

de woonkamer. Zo kan de eigenaar wanneer hij wil 

genieten van zijn wagen.

(Foto’s: De Smockelaer)
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Kort Lezen Doen

Data boorproces Noord/Zuidlijn straks 
voor iedereen te zien
 
Naar verwachting zullen binnenkort (bijna) 
alle monitoringsgegevens van de bouw van de 
Noord/Zuidlijn openbaar beschikbaar komen. 
De projectorganisatie zet momenteel de 
laatste juridische puntjes op de i.   

Het boorproces van de Noord/Zuidlijn is zeer 
intensief gemonitord. Eerder deelden betrok-
ken experts al monitoringsinformatie en erva-
ringen via de COB-publicatie Monitoring in de 
praktijk. Luuc Elzinga, manager document-
beheer en ict bij Metro en Tram Amsterdam: 
“Nu gaan we nog een stukje verder, door data 
niet alleen op verzoek te verstrekken, maar 
op te laten nemen in een open toegankelijke 
database.” Daar zaten nog wel wat haken en 
ogen aan: “Er zitten bijvoorbeeld ook gegevens 
bij over individuele panden. Die eigenaren 
willen niet dat persoonlijke gegevens zo maar 
voor iedereen in te zien zijn. Daarnaast is het 
delen van alle details van de bouw van de 
metrotunnel met het oog op veiligheid niet 
altijd slim.”

 Op Noordzuidlijnkennis.net vindt u het 
complete artikel: www.bit.ly/nzldata.

Renovatie Velsertunnel op schema
 
Testteams van Rijkswaterstaat en combinatie 
Hyacint hebben in de Velsertunnel het roer 
overgenomen. Het renovatieproject is hier-
mee halverwege en ligt precies op schema. 

De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel 
van Nederland. Een grootscheepse renovatie 
moet ervoor zorgen dat het verkeer ook de 
komende jaren vlot en veilig door de tunnel 
kan rijden. Sinds april 2015 is de tunnel 
dicht om alle werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren. Aannemerscombinatie Hyacint 
startte met het demonteren en slopen van 
het binnenwerk. Daarna kon de opbouw 
beginnen. Alle oude ventilatiegaten in de 
tunnelbuizen zijn gedicht en de wanden van 
de tunnel kregen een beschermende witte 
coating.  In de vakantieperiode zijn de nieuwe 
installaties geplaatst.

De komende maanden voeren Rijkswaterstaat 
en Hyacint honderden tests uit met de nieuwe 
systemen en installaties. Daarnaast doorlopen 
het tunnelpersoneel, politie, brandweer en 
ambulance een intensief trainings- en oefen-
programma om in de nieuwe tunnel te kunnen 
werken. Tot slot is er de wettelijk verplichte 
procedure van de openstellingsvergunning.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Meer-waarde met de ondergrond

Hoe je meerwaarde kunt creëren met de onder-
grond is voor velen een terra incognita. De af-
gelopen jaren heeft de Carrousel Ondergrond 
en ordening delen van het gebied in kaart 
gebracht. De verrassende verhalen en nuttige 
inzichten zijn gebundeld in de publicatie 
Meer-waarde met de ondergrond.

De Carrousel Ondergrond en ordening is de plek 
bij het COB waar gepassioneerde professionals 
bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te 
wisselen over vraagstukken rond ondergronds 
ruimtegebruik en ruimtelijke ordening. In Meer-
waarde met de ondergrond zijn voor zeven the-
ma’s de opgedane inzichten uitgewerkt. U kunt 
bijvoorbeeld lezen over de waarde van grond, de 
kunst van het vragen stellen, verdienmogelijkhe-
den, ondergrondwaarden bij belangenafweging, 
bestuurlijk agenderen en kantoorpolitiek.

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

Denken vanuit de levenscyclus

Deze zomer is een nieuwe editie van de 
Lichtkogel verschenen, een publicatie van 
Rijkswaterstaat waarin ontwikkelingen in de 
samenleving worden belicht. Ditmaal wordt 
ingezoomd op de toekomstbestendigheid van 
infrastructuur.

Met het trendcahier wil Rijkswaterstaat een plat-
form bieden voor de dialoog met partners over 
nieuwe trends en ontwikkelingen en de conse-
quenties voor organisatie(s). In de Lichtkogel 
van juli 2016 komen diverse experts op het 
gebied van assetmanagement en duurzaam-
heid aan het woord. Marcel Hertogh (TU Delft) 
gaat bijvoorbeeld in op het toekomstbestendig 
vervangen van kunstwerken, en Jacqueline 
Cramer (Universiteit Utrecht) vertelt over 
‘circulaire economie’.  

 Alle uitgaven van de Lichtkogel zijn gratis te 
downloaden via www.bit.ly/rwsnext. 

IALCCE

Van 16 t/m 19 oktober 2016 vindt in Delft het 
Fifth International Symposium on Life-Cycle 
Civil Engineering plaats. IALCCE brengt onder-
zoekers, ontwikkelaars en gebruikers bijeen om 
het vakgebied verder te ontwikkelen.

Het handelen vanuit een levenscyclusbenadering 
wordt steeds belangrijker in de civiele techniek, 
bijvoorbeeld bij het renoveren van infrastructuur. 
Tijdens IALCCE worden verschillende aspecten 
uitgelicht in minisymposia en speciale sessies. 
IALCCE 2016 wordt georganiseerd door InfraQuest, 
een samenwerkingsverband tussen TNO, Rijkswa-
terstaat en de Technische Universiteit Delft. 

16-19 oktober  2016 • Aula TU Delft •  
www.ialcce2016.org

Nationaal Kabel- en leidingcongres

Op het KLO Nationaal Kabel- en leidingcongres 
kunt u zich op één dag laten bijpraten over alle 
ontwikkelingen op gebied van zorgvuldig graven.

Het KLO Nationaal Kabel- en leidingcongres is be-
doeld voor iedereen die direct of indirect te maken 
heeft met het werken aan ondergrondse kleine 
infrastructuur. Er gaat de komende maanden veel 
veranderen in de wet- en regelgeving rondom 
graafwerkzaamheden. Tijdens het congres wordt 
er bijvoorbeeld ingegaan op de wijzigingen in de 
WION, het nieuwe KLIC-systeem en de vernieu-
wing van CROW-richtlijnen 250 (Graafschade 
voorkomen aan kabels en leidingen) en 308 (Ka-
bels en leidingen rond wateren en waterkeringen). 

2 november2016 • Hart van Holland, Nijkerk •   
 www.klo.nu/congres

Gebiedsontwikkeling met technologie

Uitvindingen op de gebieden van energie, mo-
biliteit en communicatie veranderen de manier 
waarop de stad wordt beleefd en gebruikt. Het 
praktijkcongres van Stichting Kennis Gebiedsont-
wikkeling richt zich op de impact van technologie 
op gebiedsontwikkeling.

Wat biedt het ontsluiten van informatie over de 
stad de lokale overheid aan kansen om bijvoor-
beeld de leefbaarheid te vergroten? Wat doet het 
gebruik van data en informatie met de architec-
tuur en de ontwikkeling en opbouw van een stad?  
Tijdens het congres gaan sprekers als Peter Russell 
(decaan TU Delft) en Ger Baron (CTO gemeente 
Amsterdam) in op zulke vragen.

3 november 2016  •  TU Delft Unit Culture  •   
www.bit.ly/praktijkcongres
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