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Keuzes 
maken

+ WINNAARS SCHREUDERSSTUDIEPRIJS 2016



De oplossing bestaat niet 

Het themagedeelte van deze Onderbouwing 
gaat over keuzes maken. En om keuzes te 
kunnen maken moet je eerst wegen verkennen. 
Maar het uittekenen van routes wordt lastiger. 
Is het nog wel mogelijk om goed te kiezen? 

Onze maatschappij kenmerkt zich door grote technologische en 
sociale ontwikkelingen. Daar is zelfs een woord voor gecreëerd: 
VUCA, dat staat voor veranderlijkheid (volatililty), onzekerheid, 
complexiteit en ambiguïteit. In de VUCA-wereld is elke oplos-
sing voorlopig en bestaat dé oplossing niet, omdat de techniek 
voortraast en sociale voorkeuren zich voortdurend wijzigen. Elke 
doelgerichte stap heeft een experimenteel karakter; we moeten 
dus adaptief gaan denken.

Uitwerken van scenario’s, organiseren van feedback en de bereidheid 
om als opdrachtgever en opdrachtnemer steeds opnieuw in gesprek 
te gaan over voortgang, doel en oplossing zijn passende instrumen-
ten voor een adaptief beleid. Achterliggende waarden  – meer dan 
objectieve criteria –  vormen daarvoor de basis. Het conceptuele 
onderscheid tussen beslissen (een rationeel proces) en kiezen (een 
waardengedreven proces) is dus heel belangrijk. Het rationele para-
digma van waaruit wij altijd hebben geopereerd gaat op zijn kop.

Als we in de VUCA-wereld onze weg willen vinden, dan is het van groot 
belang dat participanten hun ervaringen delen. Het is dan ook bemoe-
digend dat participanten steeds vaker het COB vragen om projecten te 
evalueren. Daarmee geven ze invulling aan het experimenteren in en 
leren van de praktijk. In deze Onderbouwing vindt u artikelen die op 
verschillende manieren gaan over het maken van keuzes. Natuurlijk 
de langetermijnvisie op tunnels, waaraan zo veel mensen hebben 
meegewerkt. Maar ook een artikel over vervangingsbeslissingen bij 
riolen, over de vraag hoe je een aannemer kiest die kan samenwerken, 
over het kiezen voor duurzaamheid en nog veel meer.

Ook staan er dit jaar mooie activiteiten op stapel. Ik wijs u graag op 
het initiatief ‘Kabels en leidingen in grote projecten’ dat is gestart 
op 25 januari en het Flexival met de grote Omdenkshow op 15 
februari. Twee uitgelezen kansen om deelgenoot te worden van het 
lerende netwerk van het COB. 

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

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

VOORWOORD INHOUD

THEMA: KEUZES MAKEN

Op 8 december 2016 werd de langetermijnvisie op tun-

nels gepresenteerd: het COB-netwerk heeft hiermee een 

richting gekozen ten aanzien van tunnels. Op het gebied 

van ondergronds bouwen zijn er vele keuzes te maken.    

Tunnel van de toekomst
Het COB-netwerk heeft een langetermijnvisie op tunnels 
geformuleerd om renovatieopgaven en de bouw van nieuwe 
tunnels proactief, slimmer en beter te kunnen oppakken.

Rol informatie bij rioolvervanging vaak beperkt
Rioolvervangingen zijn enorme kostenposten voor gemeenten. Toch 
zijn vervangingsbeslissingen lang niet altijd goed onderbouwd.

Katalysator voor vernieuwing 
Hoe is het selecteren op kwaliteit, integraliteit en samenwerking in 
praktijk gebracht bij de renovatie en restauratie van de Maastunnel?

‘Voorkom eindeloze discussies over veiligheid’
Ronald Gram (Landelijke Tunnelstandaard) wijst op de balans tussen 
veiligheid en beschikbaarheid van verdiept aangelegde wegen.

Rotterdamsebaan: duurzaamheid troef
Welke keuzes maken de opdrachtgever en aannemer in Den Haag 
om de meest duurzame tunnel van Nederland te realiseren?

SPECIAL: SCHREUDERSSTUDIEPRIJS

Steeds meer diepgang in ondergrondse studies
Een overzicht van de nominaties en interviews met de winnaars: 
Giel Sengers (Conceptueel) en Tomas Weeda (Techniek).

PRAKTIJK

Een stapeling van baten
De decennialang verguisde A4 door Midden-Delfland blijkt een 
grote impuls voor Schiedam. Dubbelgebruik van het dak van de 
tunnel in de A4  leidde tot een positief domino-effect.

Leren van project naar project
Twee vergelijkbare parkeergarages, door dezelfde bouwcombinatie, 
direct na elkaar in dezelfde stad (Leiden): waar zit de winst? 

3D-registratie biedt voordelen
Eigendomsrechten kunnen nu ook in 3D worden ingeschreven in 
het Kadaster. Een uitkomst voor complexe projecten. 

NETWERK&COB

Helft minder energieverbruik ligt voor het oprapen
Wat is er mogelijk met de maatregelencatalogus voor energiere-
ductie in tunnels? Twee expertteamleden aan het woord.

EN VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS COB-congres 2016  

DE VISIE VAN... Mandy Korff, Deltares/TU Delft

DE DIALOOG Kwaliteitsimpuls door ondergrondse fietsenstalling

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Hommage au Borinage

ZO KAN HET OOK Tunneltoerist

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

Voor de slimme lezer

Het thema van deze Onderbouwing – keuzes 
maken – is ook beschikbaar voor een Onder-
breking. Met een druk op de knop maakt u zo 
een digitaal koffietafelboek om rustig verder 
te lezen. Het magazine vult zichzelf automa-
tisch met de leukste relevante artikelen en 
projecten van de website. 

Lees meer op www.cob.nl/onderbreking.

Flexival 2017: de Omdenkshow

Het Flexival was altijd al anders dan andere bijeenkomsten, maar dit jaar gaat het 
roer écht om. Op 15 februari 2017 staat de Omdenkshow centraal. Dat betekent 
een omgekeerde blik op ruimtelijke ordening, ondergronds ruimtegebruik en 
waardecreatie. U bent van harte welkom!  

De Omdenkshow is een ultieme mix van theater, cabaret en voordracht, gebaseerd op het gedach-

tegoed van Berthold Gunster, de grondlegger van het Omdenken. De proactieve manier van kijken 

zal u enorm helpen bij het agenderen en waarderen van de ondergrond! Op het Flexivalprogramma 

staan verder onderwerpen zoals stadsplanning, ex post evaluaties, beleid voor kabels en leidingen, 

procesmanagement en de Maand van de Onderwereld. Ontvangst, lunch en borrel zijn in het cul-

tuurhuis Rozet in Arnhem; de sessies vinden plaats in de historische kelders.

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

Doe mee!

16 MAART 2017

Leren van oefeningen en incidenten
Op het COB-congres 2016 werd in een subsessie 

alvast een voorschot genomen op de publicatie 

Leren van oefeningen en incidenten. Op donder-

dag 16 maart 2017 kunt u het eerste exemplaar 

in ontvangst nemen tijdens een workshop. De 

experts zullen ingaan op de leerpunten die zijn 

verzameld uit evaluaties van oefeningen en inci-

denten, en handvatten bieden voor het opzetten 

van oefeningen en evaluaties. 

www.cob.nl/oefenen

30 MAART 2017

Kennisdag Gaasperdammertunnel
De Gaasperdammertunnel is een omvangrijk 

tunnelproject in een complexe omgeving. 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat, aanneemcom-

binatie IXAS en het COB hebben een gezamen-

lijk leertraject opgezet om al tijdens het project 

ervaringen vast te leggen, te benutten en te 

delen. De lessen tot nu toe worden 30 maart 

2017 gepresenteerd op een speciale kennisdag 

voor medewerkers van andere tunnelprojecten. 

www.cob.nl/kennisdaggdt

30 MEI 2017

Studiedag Grenzeloos renoveren
Het renoveren van tunnels is zowel in België als 

in Nederland een zeer actueel thema. Renovatie 

vereist andere competenties dan het aanleggen 

van een tunnel. Daarom organiseren de Vlaamse 

ingenieursvereniging ie-net en het COB op 30 

mei 2017 een gezamenlijke studiedag voor 

opdrachtgevers, opdrachtnemers, studie- en 

adviesbureaus, vergunningverleners en 

tunnelbeheerders. 

www.cob.nl/grenzeloos
Sponsors 
gezocht!

Aandacht voor cyber security

Het onvoldoende op peil zijn, of het volledig ontbreken van digitale beveiliging, 
vormt een bedreiging voor het correct en veilig functioneren van ondergrondse 
objecten. Het COB faciliteert daarom een ISAC (information sharing and analysis 
center) gericht op tunnels om kennis en ervaringen over cyber security in infra-
structuur te delen. Naar verwachting publiceren zij dit najaar een handboek. 

Over cyber security is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar vaak is het moeilijk hierin 

de juiste weg te vinden en goede afwegingen te maken. Partijen die bij ondergrondse objecten 

betrokken zijn, zoals beheerders, hebben in veel gevallen onvoldoende kennis over cyber security 

om de juiste en afdoende maatregelen te nemen. Tijdens de ISAC-bijeenkomsten kunnen 

betrokkenen hun ervaringen uitwisselen en gezamenlijk nadenken over het toepassen van cyber 

security in projecten en objecten. Daarnaast werken de deelnemers aan een publicatie om het 

bewustzijn inzake cyber security te verhogen en praktijklessen en -ervaring te delen met de 

sector. Het doel is dit handboek na de zomer van 2017 te publiceren. 

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

Is uw organisatie actief in het 
werkveld tunnelrenovatie? 
Verbind dan uw naam aan de 
studiedag Grenzeloos renoveren! 
Als sponsor kunt u rekenen op veel 
aandacht van potentiële opdrachtgevers, 
partners en (nieuwe) collega’s. Neem 
voor meer informatie contact op via 
info@cob.nl of 085 4862 410.

Nieuwe platformcoördinator Beheer en onderhoud

Het COB-platform Beheer en onderhoud heeft een nieuwe coördi-
nator: Maarten van Riel, adviseur assetmanagement bij Movares. 
“Het juiste onderhoud maakt grote verschillen in de kosten en 
prestaties van objecten.  Ik zou het mooi vinden als we met het 
platform concrete invulling kunnen geven aan actuele begrippen 
zoals ‘goed huisvaderschap’ en de ‘managing agent’.”

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

http://www.cob.nl/onderbreking
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‘Een leuk en 
leerzaam 
congres!’

Veel positieve reacties op het 

COB-congres van 8 december 2016. 

De 340 gasten (waarvan 20% jonger 

dan 35 jaar!) luisterden aandachtig naar 

het plenaire programma, toostten op 

de groeiboeken en namen enthousiast 

deel aan de tien subsessies.

In focus

4

Informatief én inspirerend. Dat zijn de twee 
hoofddoelen van het COB-congres. Zodoende 
kregen de gasten op 8 december 2016 een 
programma voorgeschoteld met diepgaande 
onderwerpen in een leuk jasje. Van een uitgebreid 
gesprek over de langetermijnvisie op tunnels tot 
het ontkurken van prosecco voor het lanceren 
van groeiboeken over tunnelrenovaties en 
energiereductie – twee uitgebreide digitale 
rapportages over belangrijke thema’s. Daartussen 
werd ook nog een publicatie van Spoorzone Delft 
gepresenteerd: ‘In één keer goed’, een boek vol 
nuttige inzichten en tips vanuit de succesvolle 
openstelling van de nieuwe spoortunnel. Het 
plenaire programma werd als vanouds afgesloten 
met de prijsuitreiking van Stichting A.M. 
Schreuders. Dit jaar waren studenten aan de beurt. 
Verderop in dit blad leest u daar alles over.

Van drie tot vijf uur verdwenen de gasten naar 
kleine zalen voor interactieve subsessies. Ook 
het middagprogramma kende veel variatie: 
tunnels, fietsenstallingen, kabels en leidingen, 
duurzaamheid, nieuwbouw, renovatie, 
omgevingsmanagement, tunnelveiligheid, 
onderwijs, samenwerking... Zo’n beetje alle 
aspecten van ondergronds bouwen kwamen voorbij 
in de presentaties van COB-participanten. U kunt 
de slides terugkijken via de website. 

Natuurlijk is netwerken ook belangrijk op een 
congres van een netwerkorganisatie als het COB. 
Daarom werd er dit jaar gezamenlijk geluncht in 
de grote zaal. De goedgevulde broodtrommels 
werden na afloop opgehaald, schoongemaakt en 
weer gevuld – niet met brood, maar met recente 
publicaties en plannen voor volgend jaar.

Lees meer via de congrespagina:  

www.cob.nl/congres2016.

(Foto: Vincent Basler)

http://www.cob.nl/congres2016
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Tunnel van de toekomst
Er is rust in de tunnelsector. De nieuwe tunnelwet en de Landelijke Tunnelstandaard (L TS) 

hebben eraan bijgedragen dat tunnelprojecten soepeler verlopen. Het zijn niet langer 

hoofdpijndossiers. Dat maakt de weg vrij voor een nieuwe stap. Het COB-netwerk heeft een 

langetermijnvisie op tunnels geformuleerd, die ertoe moet leiden dat de renovatieopgaven 

en de bouw van nieuwe tunnels proactief, slimmer en beter kunnen worden opgepakt.

Een langetermijnvisie is nodig omdat de positie van tun-
nels in hun directe omgeving en hun netwerk verandert, 
duurzaamheid centraal komt te staan en de wensen met 
betrekking tot betrouwbaarheid, beschikbaarheid en 
hinderbeperking gedurende de volledige levenscyclus van 
tunnels steeds hoger worden. Een visie op tunnels 

met een horizon tot 2050 biedt een referentiekader voor 
toekomstige onderzoeks- en praktijkprojecten. Zo’n visie 
raakt het gehele COB-netwerk. Daarom is het netwerk 
in de breedst mogelijke zin betrokken in het totstandko-
mingsproces en zijn externe deskundigen op het gebied 

LANGETERMIJNVISIE
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Op het COB-congres 2016 hebben alle gasten een papieren exemplaar van de langetermijnvisie op tunnels ontvangen. Ook is er een exemplaar 

meegestuurd met elke Onderbouwing. De pdf is gratis te downloaden via www.cob.nl/langetermijnvisie

van onder andere stedenbouw, logistiek, kli-
maat, veranderprocessen en omgevingsma-
nagement geraadpleegd. Het resultaat werd 
op 8 december jl. gepresenteerd tijdens 
het COB-congres, waar het document met 
instemming werd ontvangen.
 
Van object naar systeem
Een belangrijke constatering is dat we ons 
niet langer kunnen veroorloven tunnels 
als losse objecten te beschouwen. Tunnels 
maken onderdeel uit van infrastructurele 
netwerken en van het (stedelijk) gebied 
eromheen. Die medaille heeft twee kanten. 
Tunnelprojecten worden complexer door-
dat meer stakeholders betrokken zijn en 
het afwegingsproces rondom zo’n project 
veel meer factoren kent. Aan de andere 
kant kan het meewegen van andere belan-
gen tot een soepeler proces leiden. 

De stap van objectdenken naar systeemden-
ken betekende voor de totstandkoming van 
de langetermijnvisie in ieder geval dat des-
kundigen van buiten de traditionele tunnel-
wereld werden betrokken. Inzicht in hoe een 
visie met een horizon tot 2050 vormgegeven 
kan worden, kwam onder meer van het 
Deltaprogramma. Daar kiest men voor een 
adaptieve aanpak om te kunnen omgaan 
met onvoorspelbare ontwikkelingen. Voor de 
langetermijnvisie op tunnels betekenen de 
onvoorspelbaarheid en de snelheid van ont-
wikkelingen dat we adaptief moeten zijn (als 
competentie), adaptief moeten organiseren 
(als werkwijze) en adaptieve oplossingen/
producten moeten nastreven (als resultaat). 
Dat laatste betekent dat de tunnel van de 
toekomst een adaptieve tunnel is, zowel in 
het totstandkomingsproces en de gebruiks-
fase als na afloop van de levensduur.

Bedankt!
U bent misschien een 
van de ruim tweehon-
derd mensen die heb-
ben bijgedragen aan 
de langetermijnvisie, 
via een gesprek, bij-
eenkomst of review-
ronde. Het COB wil u  
daarvoor hartelijk be-
danken! Alleen dank-
zij uw inzet en die van 
andere deskundigen 
binnen en buiten het 
netwerk was het mo-
gelijk om zo snel zo’n 
gedegen document 
tot stand te brengen.

De tunnel van de toekomst is een slim object in zijn omgeving, de stad en het verkeersnetwerk en 

maakt daar integraal deel van uit. Hij wordt hindervrij gebouwd en gerenoveerd en is maximaal 

beschikbaar gedurende zijn levensduur. De tunnel voegt ondergronds en bovengronds waarde toe, 

bevordert doorstroming, is veilig en wordt in zijn vorm en functie gewaardeerd door gebruikers, 

eigenaren, burgers en de overige stakeholders. Besluiten zijn het resultaat van een gebalanceerde 

afweging binnen de vier-eenheid van functionaliteit, veiligheid, beschikbaarheid en leefbaarheid. 

Tunnels dragen bij aan een klimaatneutraal en circulair Nederland. Het COB-netwerk heeft 

adaptief en integraal denken in zijn genen zitten en neemt ruimte om nieuwe technische en 

maatschappelijke ontwikkelingen een plek te geven

De langetermijnvisie:
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Vijf thema’s
Er zijn vijf thema’s benoemd die uit 
de geformuleerde langetermijnvisie 
volgen, die binnen het domein van 
het COB-netwerk passen en waarin 
het netwerk een rol heeft in het 
bepalen van de koers. 

1. De ontwikkelingen en hun beteke-
nis voor tunnels vragen om assetma-
nagement 2.0. Deze verbeterde versie 
van assetmanagement beslaat de 
gehele cyclus, van ontwerp tot en met 
sloop, en is dus niet alleen gericht op 
instandhouding en maximalisatie van 
de beschikbaarheid van de bestaande 
assets, maar ook op het tijdig aanpas-
sen van de assets aan veranderende 
omstandigheden en eisen.

2. Het tweede thema is de balans 
tussen functionaliteit, integrale 
veiligheid, beschikbaarheid en 
leefbaarheid. Uit de wens dat een 
tunnel functioneel, zo veilig mogelijk 
en continu beschikbaar is, zo veel mo-
gelijk bijdraagt aan de leefbaarheid 
van de omgeving en waarde toevoegt, 
volgt dat we die aspecten op gelijk 
niveau moeten kunnen afwegen. Er is 
sprake van balans op het moment dat 
opgaven in de omgeving - inclusief de 
belangen en beleving van burgers - in 
een vroeg stadium worden meege-
wogen en medebepalend zijn voor de 
uiteindelijke oplossing.

3. Het uitgangspunt dat een tunnel 
een onderdeel is van een complexe 
omgeving, maakt het noodzake-
lijk dat we naast de traditionele 
waarden (verbinding, doorstroming, 
beschikbaar stellen bovengrondse 
ruimte) ook kijken naar de ambities 
en behoeften van een gebied of stad 
(andere fysieke functies, luchtkwa-
liteit, energievoorziening, sociale 
samenhang, etc.). Zo kunnen we 
komen tot waardecreatie door mid-
del van gebiedsdenken.

4. Kijken naar tunnels vanuit een 
integrale opgave (als onderdeel van 
een systeem) leidt tot meer complexi-
teit. Dat betekent dat we streven naar 
effectief omgaan met integraliteit, 
complexiteit en samenspel. Rekening 
houden met de wensen en belangen 
van allerlei stakeholders, die ook nog 
eens in de tijd kunnen wijzigen, zal in 
de toekomst tot steeds complexere 
afwegingen leiden en vraagt om een 
integrale werkwijze. 

5. Hinder en overlast worden steeds 
minder geaccepteerd. De toene-
mende druk op de bestaande ruimte 
in steden zal er vaker toe leiden dat 
ontregeling door werkzaamheden de 
facto tot ontwrichting leidt. Daarmee 
is minder hinder het logische vijfde 
thema binnen de langeter-
mijnvisie op tunnels.

Vanaf begin 2017 
zal de lange-
termijnvisie 
worden uit-
gewerkt tot 
een concreet 
werkpro-
gramma. De 
vijf thema’s zul-
len elkaar daarbij 
steeds raken. In een 
filmpje dat tijdens het COB-congres 
werd vertoond, is dat inzichtelijk 
gemaakt. Bij het vaststellen van 
het concrete werkprogramma is de 
belangrijkste rol opnieuw weggelegd 
voor het COB-netwerk. 

Meer informatie
Lees meer op de website:  

www.cob.nl/langetermijnvisie.

Doe mee!
Het COB zoekt experts voor 
vijf themacommissies. Zie 

de achterzijde van deze 
Onderbouwing voor meer 

informatie.
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“Rioolvervanging is een belangrijk thema van Urban 
Drainage”, vertelt programmadirecteur Jeroen Lange-
veld. “Gemeenten besteden jaarlijks ongeveer zestig 
procent van de rioolheffing aan vervanging. Daarmee 
is het de grootste kostenpost binnen de rioleringszorg. 
Binnen het thema doen promovendi onderzoek naar 
verschillende aspecten van rioolvervanging.”

“Wouter van Riel heeft de afgelopen jaren voor zijn 
promotieonderzoek gekeken welke rol informatie speelt 
bij besluiten over rioolvervanging. Op welke gronden 
besluit een beheerder op een bepaald moment om 
een rioolstelsel te vervangen en welke invloed heeft de 
kwaliteit van de informatie over de toestand van het 
riool daarbij? Uit de analyse blijkt onder andere dat de 
meeste rioolbeheerders tot vervanging besluiten op 
basis van vuistregels en intuïtie, aangevuld met visuele 
inspecties. Tegelijkertijd weten we uit het promotieon-
derzoek van Jojanneke Dirksen dat deze inspecties lang 
niet altijd betrouwbare informatie opleveren.”

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

Aanbesteding Katalysator voor vernieuwing

Kabels en leidingen Rol informatie bij rioolvervanging vaak beperkt

In de vorige Onderbouwing werd het rapport al aangekondigd: KIS Maastunnel, een visie op het 

selecteren van een bouwpartner die kwaliteit, integraliteit en samenwerking beheerst. Hoe die visie 

in de praktijk uitpakt, werd tijdens het COB-congres op 8 december 2016 verteld door Wilbert 

Jansen (gemeente Rotterdam), Jacco Groen (Mobilis) en Marcel Hertogh (COB-expertteam).

Nederlandse gemeenten geven ieder jaar honderden miljoenen uit aan rioolvervanging. Je zou 

daarom verwachten dat vervangingsbeslissingen goed zijn onderbouwd en zijn gebaseerd op 

grondig inzicht in de toestand van het riool. Dat is niet altijd het geval. Dat blijkt uit een onder-

zoek van het kennisprogramma Urban Drainage.

Wilbert Jansen,
gemeente Rotterdam

“We waren ons 
erg bewust van de 
complexiteit van 
dit project”, begint 
contractmanager 
Wilbert Jansen van de 
gemeente Rotterdam. 
“Diederik van Zanten, 
de projectmanager, 
wist mede door zijn 
deelname aan de 
koplopergroep bij het 
COB dat integraliteit 
bij een dergelijk pro-

ject essentieel is. Maar voor de Maastunnel zijn er méér 
essentiële aspecten. We moeten een Rijksmonument 
restaureren: dat vereist een hoog kwaliteitsniveau. En 
om zo’n project midden in de stad soepel te laten ver-
lopen, is er goede samenwerking nodig. Zo kwamen we 
uit op KIS: kwaliteit, integraliteit en samenwerking.”

Omdat de gemeente met KIS afweek van de gebaande 
paden, werd onder meer ondersteuning gevraagd bij het 
COB. Een expertteam gaf advies over het operationali-
seren van KIS in de aanbesteding en het project. “Onze 
eerste invalshoek was: wat zou je willen in een ideale 
wereld? We hebben veel van ons wensbeeld teruggezien 
in het project, ondanks de kaders van de realiteit”, stelt 
Marcel Hertogh, voorzitter van het COB-expertteam.

Jacco Groen, projectmanager namens de Combinatie 
Aanpak Maastunnel (CAM), vertelt hoe zij als aannemer 
het proces hebben ervaren: “De eerste reactie van onze 
juridische afdeling was dat we hier niet aan moesten 
beginnen. Toen we echter in gesprek gingen met de 
gemeente en KIS zo belangrijk bleek te zijn, kregen we 
er toch een goed gevoel over. De nadruk op KIS gaf ons 
vertrouwen dat het goed zou komen.”

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

Marcel Hertogh,
TU Delft / Triple Bridge

Jeroen Langeveld,
TU Delft

Voor het onderzoek van Van Riel is gebruikgemaakt van Maintenance in Motion, 

een serious game die werd ontwikkeld om het beheer van stedelijke infrastruc-

tuur na te bootsen. De spelers kunnen steeds kiezen uit drie  maatregelen: niets 

doen, inspecteren of vervangen. Bij gezamenlijke besluitvorming blijkt betere 

informatie  over de infrastructuur nauwelijks leidend te zijn. Pure kennis wordt 

dan minder belangrijk gevonden dan consensus. (Beeld: Wouter van Riel)
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Jacco Groen,
Mobilis

Diederik van Zanten,
gemeente Rotterdam

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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Reizigers die het Maastrichtse station aan 
de westzijde verlaten, worden direct met de 
bouw van de fietsenstalling geconfronteerd. 
De route naar het centrum loopt via een brede 
verplaatsbare loopbrug over de bouwkuip. 
Vanaf deze brug hebben ze goed zicht op de 
werkzaamheden. Volgens Jos Timmermans, 
directeur van Timmermans Infratechniek, 
is hier bewust voor gekozen: “Doordeweeks 
passeren hier dagelijks ongeveer 33.000 
treinreizigers. Die mensen willen zien wat 
er gebeurt en hebben vaak vragen. Daarom 
hebben we geregeld een medewerker op de 
brug staan, die deze vragen kan beantwoor-
den. Verder hebben we begin december in de 
Stationsstraat een uitkijktoren geplaatst zodat 
geïnteresseerden de voortgang van de bouw 
kunnen volgen.”

“We bouwen terwijl alle activiteiten op en 
rondom het station gewoon doorgaan”, vertelt 
Ron Hiel, projectmanager bij Mobilis. “Dat be-
tekent enerzijds dat we ervoor moeten zorgen 
dat de vele treinreizigers zo min mogelijk last 
hebben van de bouw. Daarnaast moeten we 
regelen dat bussen en treinen kunnen blijven 
rijden, winkels en hotels goed bereikbaar blij-
ven en de hinder voor de omgeving minimaal 
is. Dat is de reden dat we ‘s ochtends pas om 
negen uur mogen beginnen en uiterlijk om 
zeven uur ‘s avonds moeten stoppen. Dat 
was even wennen, maar inmiddels ben ik 

ervan overtuigd dat je deze werktijden bij alle 
projecten in binnensteden zou moeten han-
teren. Je veroorzaakt echt veel minder overlast 
voor de omgeving en voor jezelf heeft het ook 
voordelen. Na negenen zijn de forenzen weg 
en je kunt ook nog eens bijna het hele jaar bij 
daglicht werken.”

Expertise invliegen
De bouw van de Maastrichtse fietsenstalling 
is het eerste grote project waarbij Mobilis en 
Timmermans samenwerken. Hiel verwacht 
dat dit in de toekomst veel vaker zal gebeu-
ren: “De laatste jaren zie je steeds meer dat 
aanbestedingen worden gewonnen door 
grote infrabedrijven. Als relatief klein bedrijf 
kom je er nauwelijks meer tussen. Als TBI-
dochters kunnen we onze kansen vergroten 

Ron Hiel werkt circa dertig jaar in 

de civiele techniek. Bij Van Hattum 

en Blankevoort was hij onder andere 

betrokken bij de bouw van de Wil-

lemsspoor- en de Botlektunnel. Sinds 

2010 is hij in dienst bij Mobilis. Daar 

zag hij de afgelopen jaren als pro-

jectdirecteur toe op de bouw van de 

Sluiskiltunnel. 

Jos Timmermans volgde zijn op-

leiding aan de Hogeschool Zuyd. In 

1980 nam hij samen met zijn broers 

het in 1967 opgerichte familiebedrijf 

Timmermans Grond-, Weg- en Wa-

terbouw van zijn vader over. In 2012 

werd het bedrijf  onderdeel van TBI 

Infra en veranderde de bedrijfsnaam 

in Timmermans Infratechniek BV.

De  

dialoog

Het Maastrichtse stationsplein was jarenlang een jungle met kriskras gestalde fietsen. 
Een ondergrondse stalling met circa drieduizend plekken moet daar een einde aan 
maken. Bij de bouw werken de TBI-ondernemingen Mobilis en Timmermans- 
Infratechniek voor het eerst samen. Met succes.

De bouwkuip voor het station (Foto: Fred Berghmans)
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Links Jos Timmermans, rechts Ron Hiel. (Foto: Vincent Basler)

door samen met ‘familieleden’ als TBI 
Infra op te trekken en onze expertise te 
bundelen. Op die manier creëren we een 
schaalgrootte die voordelen biedt. Door 
onze krachten te bundelen kunnen we niet 
alleen een compleet project aanpakken, 
maar ook veel eenvoudiger expertise en 
menskracht ‘invliegen’. Bijvoorbeeld als 
we tijdelijk een extra calculator of con-
structeur nodig hebben.”

“Behalve voor onszelf heeft de samen-
werking tussen Mobilis en Timmermans 
ook voor onze opdrachtgever voordelen”, 
vervolgt Hiel. “Doordat wij allebei een 
TBI-onderneming zijn, hebben we geen 
tegengestelde belangen. De opdrachtge-
ver heeft hierdoor in feite maar met één 
partij te maken, wat voor hem prettig is 
bij eventuele discussies. Timmermans 
vult aan: “Onze slogan is ‘Samen wat kan, 
apart wat moet’. Die slogan komt voort uit 
het besef dat je als opdrachtnemer veel 
meer te bieden hebt als je je partner kent, 
respect hebt voor de ander en elkaars 
kennis benut.”

CSM-wanden
Als voorbeeld van het benutten van elkaars 
kennis noemt Hiel de expertise van Tim-
mermans met grondkerende constructies 
en de ervaring van het bedrijf met de 

Maastrichtse ondergrond: “In het referen-
tieontwerp werd voor de fietsenstalling 
uitgegaan van diepwanden. Wij hebben 
bewust een andere keuze gemaakt. We 
wisten namelijk door eerdere werken dat 
in Maastricht het risico op lekkage bij 
damwanden groot is door de aanwezigheid 
van vuursteenlagen en karstgaten. Daarom 
hebben wij gekozen voor zogeheten CSM-
wanden. De kans op lekkage is bij deze 
wanden minimaal en ze zijn ook nog eens 
goedkoper. En bij het aanbrengen treedt 
nauwelijks geluids- en trillingshinder op.” 
Timmermans vult aan: “De CSM-wanden 
hebben we aangebracht tot circa tien meter 
onder het maaiveld. Na het aanbrengen 
van de stalen profielen hebben we stem-
pels geplaatst en de grond, deels nat, tot 
zes meter beneden maaiveld ontgraven. 
De volgende stap is het storten van het 
onderwaterbeton. Voor deze klus mogen 
we ‘s nachts doorwerken omdat we totaal 
2.400 vierkante meter moeten storten.”

Uitdagend
Hiel: “Als het onderwaterbeton is uitgehard, 
verwijderen we de stempels en brengen we 
vanaf een ponton trekankers aan. Ver-
volgens pompen we het water uit de kuip 
en storten we tegen de CSM-wanden de 
definitieve betonnen wanden en brengen 
we de kolommen aan. Ook het dak storten 

we ter plekke om ervoor te zorgen dat het 
volledig waterdicht wordt. De ingang van 
de stalling wordt uitgerust met rolbanen en 
komt in de middenberm van de Stations-
straat te liggen.”
 
Beiden vinden het een uitdagend project. 
Timmermans: “Niet alleen het werken 
in een intensief gebruikte omgeving is 
een uitdaging, maar ook de zeer beperkte 
ruimte waarover we beschikken op de 
bouwplaats. De schuttingen om het 
project staan op de CSM-wanden en alleen 
aan de noordzijde van de bouwkuip hebben 
we een klein werkterrein. Daardoor is de 
logistiek steeds een enorme puzzel. Daar 
komt de relatief korte tijd die we hebben 
om het project uit te voeren nog eens bij. 
Afgelopen voorjaar zijn we begonnen met 
de voorbereidende werkzaamheden zoals 
het verleggen van de kabels en leidingen 
en najaar 2017 moet de stalling klaar zijn. 
Dat is spannend, maar als het deze winter 
niet hard gaat vriezen, moeten we volgend 
jaar september kunnen opleveren. En zoals 
het er nu uitziet zonder een millimeter 
zetting in de omgeving.” 

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping.

Kwaliteitsimpuls door 
ondergrondse fietsenstalling

www.cob.nl/verdieping
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THEMA  •  K EUZES MAK EN

“Door vast te leggen hoe je kunt zorgen voor een veilige 
tunnel, zijn de veiligheidsdiscussies rond tunnels dras-
tisch verminderd”, stelt Ronald Gram. “Helaas zie ik de 
laatste tijd op andere terreinen de veiligheidsdiscussies 
toenemen. Daarbij gaat het vooral om projecten met 
verdiept aangelegde wegen, zoals de A4 tussen Delft en 
Schiedam, de geplande rondweg bij Groningen, de Rijn-
landRoute en de A9 bij Amstelveen, maar ook projecten 

met spits- en wisselstroken. Allemaal situaties waarbij 
industriële automatisering nodig is om de veiligheid 
te regelen en waarvoor geen standaarden bestaan. 
Daardoor heeft iedereen weer zijn eigen mening, komt 
de voortgang van projecten in gevaar en ontstaat, net 
als bij tunnels in het verleden, de neiging om steeds 
meer veiligheidssystemen voor te schrijven met almaar 
hogere kosten als gevolg.”

“Ik ben er niet voor om voor elke situatie standaarden 
te ontwikkelen, maar het lijkt me wel goed om in een 
breed verband te praten over de balans tussen veilig-
heid en beschikbaarheid. Veiligheid is de laatste jaren 
namelijk steeds meer een vraagstuk van bestuurlijke 
verantwoordelijkheid geworden. Ik vind dat een onge-
wenste situatie en zou graag zien dat we op een hoger 
abstractieniveau over een aantal vragen nadenken.”

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

Stadstunnel Rotterdamsebaan: duurzaamheid troef

Pleidooi ‘Voorkom eindeloze discussies over veiligheid’

De ambitie is hoog. De Victorie Boogie Woogie-

tunnel, de boortunnel in de Rotterdamsebaan, 

moet de meest duurzame tunnel van Nederland 

worden. Projectdirecteur Paul Janssen van de 

gemeente Den Haag en projectmanager Michel 

Langhout van BAM Infra vertellen welke keuzes 

zij hebben gemaakt om dit doel te bereiken.

Ronald Gram was nauw betrokken bij het opstellen van de Landelijke Tunnelstandaard (L TS). 

Met het toenemende aantal verdiept aangelegde wegen vreest hij dat de discussies over veiligheid 

– die door de komst van de L TS drastisch zijn verminderd – weer in alle hevigheid zullen terugke-

ren. Daarom roept hij alle betrokken partijen op om het gesprek aan te gaan over de balans tussen 

veiligheid en beschikbaarheid.

Paul Janssen, 
gemeente Den Haag

Een expertteam onder leiding van het COB stelde 
in 2014 op verzoek van de gemeente Den Haag een 
inspiratiedocument over duurzaamheid op. “Uitein-
delijk hebben we vijf van de negen thema’s uit het 
inspiratiedocument opgenomen in het EMVI-criterium 
duurzaamheid: geluid, luchtkwaliteit, materiaal- en 
grondstoffengebruik, energie en toekomstwaarde”, 
vertelt Janssen. “Inschrijvers moesten per duurzaam-
heidsmaatregel aangeven wat hij behelst, welk effect 
hij heeft en welke aanvullende maatregelen worden 
ingezet als het effect minder is dan verwacht.”

De aanbesteding is gewonnen door de Combinatie 
Rotterdamsebaan (BAM Infra en Wayss & Freytag 
Ingenieurbau). Dit consortium had weliswaar niet de 

laagste aanbiedingsprijs, maar behaalde op de EMVI-
criteria duurzaamheid en hinderbeperking de hoogste 
score. Michel Langhout: “Bij elk van de vijf thema’s 
hebben we goed nagedacht over maatregelen om de 
tunnel de meest duurzame te maken. Om bijvoorbeeld 
het materiaal- en grondstoffengebruik te reduceren, 
kijken we hoe we de hoeveelheid cement in beton kun-
nen minimaliseren. Voor het wegdek passen we gerecy-
cled asfalt toe en we hergebruiken al het materiaal dat 
vrijkomt bij het boren van de tunnel. En, niet onbelang-
rijk, we gebruiken de tunnelboormachine waarmee we 
de Sluiskiltunnel hebben geboord, hier opnieuw.”

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

Michel Langhout, 
BAM Infra

Ronald Gram,
Covalent

Visualisatie verdiepte ligging RijnlandRoute. (Beeld: rijnlandrouteinbeeld.nl)

Aanleg van de bouwkuip voor de startschacht. (Foto: gemeente Den Haag)

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


De winnaars van de Schreudersstudieprijs 2016:

links Giel Sengers, rechts Tomas Weeda.

(Foto: Vincent Basler)

Steeds meer diepgang in 
ondergrondse studies
De jury van de Schreudersstudieprijs is blij met de breedte en de diversiteit van 

de inzendingen voor de editie 2016. Ze benadrukt met name de grote sprong 

die hogescholen hebben gemaakt in de mate van diepgang. Kwantitatief viel 

het wat tegen: 14 inzendingen, tegen 22 in 2014. Niettemin kwamen er twee 

mooie winnaars uit de bus. Tomas Weeda won in de categorie techniek met 

de Feasibility study of lowering the Beneluxtunnel. Giel Sengers won in de 

categorie conceptueel met zijn project Hommage au Borinage.

SCHREUDERSSTUDIEPRIJS 2016

   
de Onderbouwing  |   #26

13



INTERVIEW | GIEL SENGERS, WINNAAR SCHREUDERSSTUDIEPRIJS CONCEPTUEEL
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Deelname aan de Schreudersstudieprijs was voor Giel 
Sengers een manier om dit project onder de aandacht 
te brengen: “Voor de streek zelf is het heel bijzonder. 
Voor mij is het een manier om aan te stippen hoe we 
omgaan met sporen uit de geschiedenis. Dat het een 
ondergronds project is geworden, was overigens geen 
vooropgezet plan.”

“Ik heb een fascinatie voor desolate gebieden. De 
sfeer in een oud industriegebied als de Borinage 
inspireert mij. De aanleiding om specifiek in dit ge-
bied iets te doen, was van culturele aard. Vincent van 
Gogh heeft een aantal jaar in de Borinage gewoond 
en gewerkt als predikant. Hierna sloeg hij een andere 
weg in en werd kunstenaar. Ik vraag me dan af wat 
deze plek in zich heeft om zo’n omslag bij iemand 
teweeg te brengen. Ik heb dus niet gewerkt vanuit een 
concrete ontwerpvraag, maar vanuit een locatie met 
een verhaal. Wat daaruit voortkomt gaat daardoor 
over zin in plaats van over nut.”

Bakermat
“Gaandeweg heb ik geleerd dat de Borinage de baker-
mat is van de mijnbouw op het Europese continent. 
Het leek me dus ook logisch om bij de oorsprong te 

beginnen. Het is een schrijnende plek, maar het is 
inmiddels mijn tweede thuis. Ik heb de mensen leren 
kennen. Zij zijn opgegroeid in de Borinage en zien 
in mijn project wat zij zelf niet in woorden kunnen 
uitdrukken. Daarmee is ook draagvlak ontstaan voor 
realisatie van het project. De waardering die spreekt 
uit de Schreudersstudieprijs, sterkt de mensen daar 
om dit door te zetten.”

“Ik vond het mooi te zien dat tijdens de uitreiking de 
tijd werd genomen om het project te duiden. Ik zag dat 
het een gevoelige snaar raakt, en dat is altijd het doel 
geweest. Het project is al geslaagd met wat ik tot nu 
toe bereikt heb. Vooraf was daadwerkelijke realisatie 
niet de intentie, maar ik zie nu dat er wel degelijk een 
kans is. Ik wil het geld van de prijs daarvoor inzetten. 
Daarnaast hoop ik dat het project bijdraagt aan de 
discussie over hoe wij in Europa omgaan met onze 
eigen ‘rust belt’. Dit project is een andere manier om 
daarnaar te kijken en een eerbetoon aan de duizenden 
mijnwerkers die in de Borinage en de rest van Wallonië 
hebben gewerkt.”

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

De schoonheid van verlaten mijnbouwgebieden

Met zijn Hommage au Borinage wil Giel Sengers aandacht vragen voor de schoonheid van de verlaten 

mijnbouwgebieden van Wallonië. De jury van de Schreudersstudieprijs roemt de grote verbeeldings-

kracht van de aan de ArtEZ Academie van Bouwkunst in Arnhem afgestudeerde Sengers.

Giel Sengers

Andere 
genomineerden

Er waren dit jaar veertien 

inzendingen, waarvan de 

jury na toetsing aan de 

uitgangspunten van de 

Schreudersstudieprijs er tien 

beoordeelde: zes technische 

en vier conceptuele 

projecten. Naast de twee 

winnaars werden er nog vier 

inzendingen genomineerd.
Van links naar rechts: Sabina Pruis, Roy Veugen, Giel Sengers, Tomas Weeda, 

Jan-Peter Pilon, Rens Pater en David-Jan Smeenge. (Foto: Vincent Basler)

www.cob.nl/verdieping
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INTERVIEW | TOMAS WEEDA, WINNAAR SCHREUDERSSTUDIEPRIJS TECHNIEK

“Ik heb zeker nog niet aangetoond dat het echt mo-
gelijk is een bestaande afzinktunnel te laten zakken. 
Daarvoor moet nog een slag worden gemaakt. Maar 
het feit dat ik het aannemelijk heb gemaakt, blijkt al 
een eyeopener. Ik heb mensen gesproken die aanga-
ven dat zij het in eerste instantie maar onzin vonden, 
maar dat zij na lezing van de studie anders zijn gaan 
denken. Dat vind ik mooi, want juist dat is mijn bedoe-
ling geweest.”

Het idee voor het project werd geboren tijdens een mon-
deling tentamen voor het keuzevak  Tunnels en onder-
gronds bouwen. “Ik vroeg wat er gebeurt met tunnels als 
ze niet meer nodig zijn, en of daar ooit in wetenschap-
pelijke zin over was nagedacht. Dat bleek niet het geval. 
Toen ik er vervolgens achterkwam dat de nieuwe sluis 
bij IJmuiden vanwege de toenemende diepgang van 
schepen dieper werd aangelegd dan de tunnel ernaast, 
ben ik met mijn begeleiders Klaas-Jan Bakker en Jarit de 
Gijt gaan brainstormen. Uit contact met Rijkswaterstaat 
bleek de Velsertunnel wat gevoelig te liggen, maar ik 
mocht wel bij de Beneluxtunnel kijken.”

“Uit deze eerste verkenning blijkt dat het verdiepen 
van de Beneluxtunnel in principe mogelijk is en daarbij 
naar verwachting economisch aantrekkelijk. Ik heb in 
het project alle variabele randvoorwaarden mee willen 
nemen. Ik wilde niets weglaten, maar heb inmiddels 
geleerd dat het gebruikelijk is dat je je bij een onder-
zoek als dit beperkt tot een klein stukje van het geheel. 
Desalniettemin heb ik de aspecten die ik belangrijk 
vond, kunnen meenemen. Ik heb de verdieping als 
variabele genomen en gekeken waar de grenswaarden 
liggen. Daarmee ben ik voor mezelf geslaagd in wat ik 
wilde laten zien.”

“Het feit dat ik eerder al werd gevraagd om naar 
aanleiding van dit project een artikel te schrijven in de 
Onderbouwing, was voor mij al een belangrijke erken-
ning. Later heb ik me aangemeld voor de Schreuders-
studieprijs. Dat ik die nu gewonnen heb, is een mooie 
blijk van waardering.”

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

‘Het project spreekt tot de verbeelding’

Met zijn Feasibility study of lowering the Beneluxtunnel wil Tomas Weeda aannemelijk maken dat 

de diepteligging van afzinktunnels aangepast kan worden. Hij won er de Schreudersstudieprijs mee 

in de categorie techniek. “Er was in het begin veel ongeloof. Maar vermoedelijk heeft men gedacht: 

ach, het is een student, laat hem maar lekker zijn ding doen. Nu merk ik aan de reacties dat het 

project tot de verbeelding spreekt.”. Tomas Weeda

Rens Pater en David-Jan 
Smeenge
Hogeschool Windesheim

Nominatie in de categorie 
techniek voor onderzoek naar 
de invloed van aardbevingen 
op spooronderdoorgangen. 
Met in het achterhoofd de 
maatschappelijke onrust als 
gevolg van de aardbevingen 
in Groningen en het grote 
programma voor onderdoor-
gangen dat op stapel staat, 
wordt de vraag zeer relevant. 
Volgens de jury kan de studie 
eraan bijdragen dat onder-
doorgangen in de toekomst 
niet onmogelijk worden als 
gevolg van aardbevingen.

Jan-Peter Pilon
Hogeschool van Amsterdam

Nominatie in de categorie 
techniek voor een studie 
gericht op de mechanica 
van bouwkuipen als gevolg 
van aardbevingen. Voor 
de jury een relevante 
studie om ook tijdens de 
bouwfase te begrijpen 
welke dynamische effecten 
kunnen optreden en welke 
risico’s daarmee worden 
gelopen. In de studie 
worden concrete sugges-
ties gedaan voor maatre-
gelen bij bouwkuipen, die 
eenvoudig kunnen worden 
doorgevoerd.

Sabina Pruis
Universiteit Utrecht

Nominatie in de categorie 
conceptueel. Sabina Pruis 
verkent ondergronds bou-
wen vanuit het perspectief 
van systeeminnovatie. 
Ze stelt vast dat system 
building (radicale innovatie 
gebaseerd op doing good 
by doing new things with 
others) bijzondere kansen 
biedt om vernieuwingen 
op het gebied van onder-
gronds bouwen ruim baan 
te geven. Ze laat volgens de 
jury nieuwe horizonten zien 
die mogelijk leiden tot een 
ondergrondse planologie.

Roy Veugen
Universiteit Utrecht

Nominatie in de categorie 
conceptueel voor een 
studie naar de verschillen 
in omgevingsbelasting 
tussen een ondergrondse 
en bovengrondse super-
markt, op basis van de 
levensduur. Naast de 
energetische effecten is 
met name een uitgebreide 
analyse gedaan van de ge-
bruikte materialen en de 
productiekosten. De jury 
heeft waardering voor de 
inspanning om op inzich-
telijke wijze de verschillen 
te duiden.

Andere 
genomineerden

www.cob.nl/verdieping
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EERVOLLE VERMELDING 2015

Museum Ons' Lieve Heer op Solder

WINNAAR 2015

Willem van Oranjetunnel - Station Delft

Stichting A.M. Schreuders reikt om 

het jaar de Schreudersprijs uit aan een 

bedrijf of instelling die een bijzondere 

prestatie heeft geleverd op het gebied 

van ondergronds bouwen. Met de prijs 

wil de stichting vernieuwend ondergronds 

ruimtegebruik stimuleren, om zo een bijdrage 

te leveren aan het oplossen van ruimtelijke 

problemen in ons dichtbebouwde land.

Win 25.000 euro en 
de eeuwige roem

Inschrijven kan tot 1 september 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

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

 www.cob.nl/schreuders

Foto: Marco de Swart
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De visie 
van

Alle ingrediënten om 
te leren zijn er al

Bij de recente openstelling van de tunnel in 
de A2 in Maastricht en (voor mij dichter bij 
huis) de spoortunnel in Delft is goed te zien 
hoe blij iedereen wordt van het verdwijnen 
van infrastructuur onder de grond en het 
teruggeven van ruimte, licht en lucht aan 
de stad. Zulke mooie tunnels bouw je niet 
zonder het delen van kennis, maar hoe doe 
je dat, ‘kennis delen’? 

Vergeet de dooddoener dat elk project 
uniek is, ja, van de buitenkant. Maar omdat 
elke maaltijd anders is, wil dat toch niet 
zeggen dat een kok niet vooral goed moet 
kunnen koken? En koks proeven, de hele 
tijd. In bouwprojecten zou je dat kunnen 
vertalen naar meten, inzicht krijgen in hoe 
het project verloopt. Hoe leren we verder? 
Door te doen, dus voeten in de klei, reflectie 
en openheid, en anders kijken naar wat er 
gebeurt: Zijn er trends te ontdekken? Zien 
we patronen? Telkens als we zo terugkijken, 
blijkt dat die patronen er zijn en leren we 
voor andere momenten. Soms hebben we 
voor het zien van die patronen hulp nodig 
van geavanceerde technieken (patroon-
herkenning, machine learning), soms van 
experimenten op kleine of grotere schaal, 
maar vaak gaat het met gezond verstand op 
basis van alles wat er al is. 

Ik vind het een ideale oplossing om stu-
denten (van alle niveaus) te laten leren op 
projecten. Drukke professionals hebben 
natuurlijk niet altijd tijd (of ervaren dat niet 
zo) om van wat meer afstand naar patronen 
te zoeken. Een beetje ruimte voor onderzoek 
op elk lopend project zou daadwerkelijk 
helpen tot optimalere, kosteneffectievere 
ontwerpen te komen. Daarmee kunnen 
we meer waarde creëren onder de grond 
en daarmee weer boven de grond. Licht en 
lucht om te leven, terwijl we ondertussen 
slimmer worden en studenten opleiden. 

Als u elke dag heel even stilstaat en u 
afvraagt wat u heeft geleerd of wat er op uw 
project is geleerd, dan weet ik zeker dat u de 
patronen ook gaat zien en binnen de kortste 
keren een student hebt rondlopen op uw 
project om deze patronen te verhelderen. En 
die student wordt dan daarna een gewaar-
deerde collega, want zonder slimme men-
sen in de bouw komen we er zeker niet.” 

Dr. Ir. Mandy Korff is strategisch adviseur bij 

Deltares en sinds november 2016 parttime 

associate professor in de sectie Geo-engineering 

van de TU Delft. Zij is tevens juryvoorzitter van de 

Schreudersprijs 2017.

“ Vanuit Deltares ben ik al jaren betrokken bij het COB, 
vooral in de tijd van de grote praktijkonderzoeken, zoals bij 
de Betuweroute en de Noord/Zuidlijn. De aansluiting van-
uit de TU Delft voelt als een logische stap, die ik vooral wil 
gebruiken om nog meer in te zetten op het leren van projecten. 
Daarmee kunnen we met ondergronds bouwen voor kwaliteit 
gaan en tegelijkertijd een nieuwe generatie ingenieurs oplei-
den: een duidelijke win-winsituatie als je het mij vraagt.

(Foto: Vincent Basler)
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P R A K T I J K

Een stapeling van baten

ORDENING EN WAARDE

Het kan verkeren. De decennialang verguisde A4 door Midden-Delfland blijkt een grote 

impuls voor Schiedam. In het kader van het akkoord over de Integrale Ontwikkeling Delft-

Schiedam (IODS) bleek dubbelgebruik van het dak van de tunnel in de A4 de opmaat naar 

een kwaliteitssprong. Het project ‘Schiedam in Beweging’ leidde tot een positief domino-

effect. Geconfronteerd met het onvermijdelijke koos Schiedam voor een vlucht naar voren.

Kaart uit het uitvoeringsprogramma Schiedam in Beweging: Op weg naar uitvoering met daarop de nieuwe sportparken en 

woningbouwprojecten. (Bron: gemeente Schiedam)

Sport bleek het sleutelwoord. Vanuit de wens 
Schiedam duurzamer en de Schiedammers 
gezonder te maken, ontstond het project 
Schiedam in Beweging, dat het sport- en 
woonklimaat in Schiedam moet verbeteren. 
Sportvoorzieningen op het dak van de Kethel-
tunnel maken elders in de stad ruimte vrij voor 
nieuwe duurzame woningen. Zo kunnen er 
diverse gemeentelijke beleidsdoelen worden 
gerealiseerd. Van bevordering van vitale sport-
clubs en groene kwaliteit in de stad, tot meer 
gevarieerde woonmilieus en mogelijkheden 
voor sociale stijging. “De maatschappelijke 
baten waren veel hoger dan we vooraf wisten”, 
concludeert Lydia Buist, projectdirecteur 
Schiedam in Beweging. 

De kaart hieronder laat zien dat de effecten 
van Schiedam in Beweging veel verder reiken 
dan de directe omgeving van de tunnel. Het 
tunneldak is over een lengte van twee kilometer 
beschikbaar voor sport, recreatie en groen. Aan 
weerszijden van de tunnel zijn betonnen luifels 
gerealiseerd waarmee het beschikbare oppervlak 
boven de tunnel met 17.000 vierkante meter is 
vergroot voor realisatie van sportvelden. Sport-
park Willem-Alexander omvat naast velden voor 
verschillende sporten een sportverzamelge-
bouw voor sportverenigingen. Diverse sport-
verenigingen verhuisden van andere locaties 
naar het sportpark boven de A4. Elders in de 
stad wordt als onderdeel van het totaalproject 
geïnvesteerd in verbetering van bestaande 

Jil Ligterink is direc-

teur van VolkerInfra. In 

deze functie is hij ver-

antwoordelijk voor de 

geïntegreerde projecten 

binnen VolkerWessels 

Infrastructuur Nederland. 

Eerder was hij ruim acht 

jaar managing director 

bij Van Hattum en Blan-

kevoort, ook een Volker-

Wessels-onderneming. 

Ligterink studeerde aan 

de TU Delft. 

Lydia Buist-Izelaar 

is projectdirecteur van 

Schiedam in Beweging en 

sinds kort eigenaar van 

LBI Gebiedsontwikkeling. 

Eerder was zij al actief 

als clustermanager ste-

delijke ontwikkeling van 

de gemeente Schiedam. 

Buist studeerde chemi-

sche technologie aan de 

HTS Dordrecht. 
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sportaccommodaties. Verder komt er ruimte vrij 
voor twee woningbouwprojecten: Kethel met 
circa honderd woningen en Park Harga met circa 
honderdzestig woningen.  

Vliegwiel voor verbetering
De geschiedenis van de A4 is bekend. Na een 
decennialange discussie werd tussen Delft 
en het Kethelplein bij Schiedam van 2011 tot 
2015 het ontbrekende deel van de A4 aange-
legd, met daarin de Ketheltunnel, een landtunnel 
op de grens van de gemeenten Schiedam en 
Vlaardingen. In 2010 werd besloten tot een heel 
nieuw recreatie-, sport- en natuurgebied rond 
de A4. “Dat plan bleek het vliegwiel voor verbe-
teringen in andere delen van de stad”, consta-
teert Jil Ligterink, directeur van VolkerWessels-
onderneming VolkerInfra, dat de tunnel en het 
sportpark erboven aanlegde.

Om Schiedam in Beweging te laten slagen, 
was het noodzakelijk dat partijen die lang met 
elkaar overhoop hadden gelegen, zouden gaan 
samenwerken. Lydia Buist: “De gemeente 
Schiedam wilde de A4 niet. En als het dan toch 
door moest gaan, wilde men de weg niet zien, 
horen of ruiken. Toen duidelijk werd dat de 
weg er toch zou komen, waren er binnen de 
organisatie van Schiedam al wel ideeën voor de 
inpassing, maar het lukte niet daarover binnen 
de eigen organisatie of met Rijkswaterstaat 
in gesprek te komen. Men had over en weer 
geen vrienden gemaakt. In die fase hebben we 
stedenbouwkundige Riek Bakker ingescha-
keld. Zij heeft voor ons uitonderhandeld dat 
er  zou worden geïnvesteerd in de luifels en de 
17.000 extra vierkante meters die daarmee 
gerealiseerd konden worden. Dat was voor ons 
de enige manier om de plannen voor Schiedam 
in Beweging economisch dicht te kunnen reke-
nen. Vervolgens is het gelukt om de invulling 
op de tunnel in te passen in de aanbesteding 
voor de tunnel.”

Multifunctioneel
“De aanleiding voor Schiedam in Beweging 
was de gewenste sociale stijging in de stad”, 
zegt Lydia Buist. “Het was van meet af aan het 
idee dat sport de aanjager zou moeten zijn. De 
verplaatsing van sportaccommodaties maakt 
dat we unieke locaties voor woningen in het 
middensegment beschikbaar krijgen, en dat 
is juist het segment dat we in Schiedam niet 

hebben. Met multifunctionele accommodaties, 
waarin we inmiddels ook een dansschool, een 
fysiotherapiepraktijk en kinderopvang hebben 
kunnen integreren, richt Schiedam zich op on-
dersteuning van het maatschappelijke midden-
veld. Bijkomend voordeel is dat twee voetbalver-
enigingen zijn gefuseerd tot een nieuwe vitale 
vereniging die er inmiddels ook al tweehonderd 
leden bij heeft. Verenigingen zijn gedurende 
het proces zelf gaan meedenken, waardoor er 
steeds meer mogelijk werd. Daarnaast hebben 
we een aardige stapeling van andere baten 
kunnen realiseren, zoals waterberging onder 
de sportvelden en elektriciteitsopwekking door 
middel van zonnepanelen. En het gaat verder. 
Stages door leerlingen van de mbo-opleiding 
Urban design tijdens het totstandkomingsproces 
leiden nu weer tot nieuwe stageplaatsen bij de 
partijen die op het dakpark actief zijn. We zien 
dus ook dat er nieuwe baten ontstaan doordat 
mensen bij elkaar zijn gebracht. Op dat vlak 
liggen er nog veel meer kansen.”

Ondanks het succesverhaal dat zich nu 
aftekent, was Schiedam in Beweging zeker 
geen gelopen race. De gemeenteraad was 
huiverig voor mogelijke risico’s en wilde geen 
financiële onderbouwing op basis van een 
grondexploitatie. Een in drie fases uitgewerkte 
businesscase bleek sluitend en trok ook politiek 
Schiedam over de streep. De burgers en sport-
verenigingen omarmden het plan meer en meer 
naarmate zij via informatiebijeenkomsten en 
in klankbordgroepen bij de plannen werden be-
trokken. Achtduizend bezoekers bij de opening 
van het dakpark op de tunnel onderstreepten 
het gevoel dat de keuze van Schiedam om van 
de nood een deugd te maken, goed is uitgepakt.

‘Een in drie fases 

uitgewerkte businesscase 

bleek sluitend en trok 

ook politiek Schiedam 

over de streep.’
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‘Als je een weg als een weg ziet,  

en een sportpark als een sportpark, 

kom je er niet.’

Samenwerking
De aanleg van het dakpark werd geïnte-
greerd in de aanbesteding voor de tunnel. 
Vanwege de risico’s was het nodig dat 
het dakpark door dezelfde aannemer 
zou worden uitgevoerd. Het sportpark 
werd door VolkerInfra samen met Van 
Kessel Sport en Cultuurtechniek, ook 
een VolkerWessels-onderneming, 
aangelegd. Er werd gestart op basis van 
een plaatjesboek. Jil Ligterink: “Deze 
aanpak bevorderde de samenwerking. 
Met geven en nemen zijn we er in de 
uitvoering onderling steeds goed uitge-
komen. Met de aanleg van de A4 hebben 
we een verkeerstechnisch probleem op 
kunnen lossen, en met de inpassing 
van de tunnel is Schiedam er beter op 
geworden. De combinatie van tunnel en 
sportaccommodaties is uniek. Daarmee 
was het voor ons een bijzonder project. 
We hebben laten zien wat we kunnen, 
en we konden onze kennis inbrengen 
en meehelpen het project haalbaar te 
maken. De belangrijkste les is dat goede 
afstemming goud waard is. We hebben 
samen met de opdrachtgever de risico’s 
kunnen verminderen door continu in 
gesprek te blijven. Zo hebben we mis-
verstanden voorkomen en kon ieder zijn 
verantwoordelijkheid nemen.”

Lydia Buist: “Het unieke was dat eerst de 
onderhandelingen hebben plaatsgevon-
den en dat we met het resultaat daarvan 
naar de gemeenteraad zijn gegaan. In het 
voorstel hebben we de belangenafwegin-
gen laten zien. De gemeenteraad vond 
dat prettig. Het is een manier van werken 
die alleen kan slagen als je al je wensen 
op tafel legt en heel transparant bent. 
Kortom, betrouwbaar naar elkaar. Dan 
kom je tot echt samenspel. Voorwaarde 
is wel dat als je een opgave als deze wilt 
verbinden aan andere zaken in de stad, je 
goed op de hoogte moet zijn van alles wat 
er speelt. Dat heb je echt nodig om alle 
kansen te benutten. Dat is hier gelukt. We 

hebben het geheel bovendien grotendeels 
binnen het budget kunnen realiseren. We 
hadden op het totaalbudget alleen een 
overschrijding doordat we een ontslui-
tingsweg alsnog wilden laten asfalteren.” 
Jil Ligterink: “Het succes van een project 
als dit begint met breed kijken. Zorg er als 
opdrachtgever voor dat je een regisseur 
hebt die creatief kan verbinden. Als je een 
weg als een weg ziet, en een sportpark als 
een sportpark, kom je er niet.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping.

De waarde van ondergronds bouwen
Ondergronds bouwen maakt meervoudig ruimtegebruik mogelijk, waar-
door een stapeling van  baten, zoals bij de A4-Schiedam, kan worden 
gerealiseerd. Vanuit het COB-platform Ordening en ondergrond is het 
ontwikkelproject ‘Waarde van ondergronds bouwen’ gestart met als doel 
de toegevoegde waarde (baten) van ondergronds ruimtegebruik voor de 
omgeving inzichtelijk te maken, om hiermee het ontwerp- en besluitvor-
mingsproces rond het al dan niet ondergronds brengen van functies te 
ondersteunen. Onder leiding van een kernteam met projectleider Lidwien 
Besselink, Geert Roovers en Olaf Koops worden met inzet van studenten 
vanuit diverse onderwijsinstellingen gerealiseerde ondergrondse projecten 
ex-post geëvalueerd. Enerzijds door de zachte aspecten rondom de be-
sluitvorming bij investeringsbeslissingen in beeld te brengen (spoor A) en 
anderzijds door de gerealiseerde effecten op een rij te zetten (spoor B). De 
resultaten van beide sporen zullen worden doorvertaald naar een gespreks-
kader voor nieuwe projecten, vooral gericht op bestuurders. Ook zullen de 
resultaten worden gebruikt voor het beter meenemen van ondergrondse 
baten in ontwerpprocessen (‘batengericht ontwerpen’).

(Beeld: BGSV)

http://www.cob.nl/verdieping


   
de Onderbouwing  |   #26

21

Marjorie Greveling: “We zijn vanuit het vertrekpunt gestart 
dat het twee vergelijkbare bouwwerken waren, waarvan één 
met een bouwlaag minder. Maar op de Garenmarkt was 
de ruimte te smal om eenzelfde garage neer te zetten. Dat 
pad hebben we dus moeten verlaten. Het is een compleet 
ander ontwerp geworden.” Toch hebben de ervaringen met 
de Lammermarkt wel degelijk geleid tot wezenlijke aanpas-
singen van het ontwerp voor de tweede garage. Werner Vits: 
“Bij de Lammermarkt hebben we bijvoorbeeld gewerkt met 
een geïntegreerde poer. Achteraf gezien was dat een dure, 
arbeidsintensieve oplossing, zodat we voor de Garenmarkt 
een andere oplossing hebben gekozen. Dat kon ook, omdat 
deze minder diep wordt als de Lammermarkt.”

Leerpunten zijn tijdens het proces benoemd en opgepakt. Het 
is een proefondervindelijk proces van ervaringen delen. “Onze 
bedrijven zijn niet toegerust voor structureel leren. Het werk 
is praktisch van aard, en zo is ook het leren georganiseerd. De 
gedachte is dat elk project anders is. Het is moeilijk om dat te 
veranderen”, zegt Werner. Marjorie constateert dat BESIX en 
Dura Vermeer daarin geen uitzonderingen zijn. “Je ziet deze 
werkwijze in de hele civiele wereld. Maar dat betekent niet 
dat we geen stappen maken. In Leiden gaat dat proces sneller 
doordat we met dezelfde partners kunnen werken.” 

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping.
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Uitvoering Leren van project naar project

Twee parkeergarages, gebouwd door dezelfde com-

binatie, direct na elkaar in dezelfde stad. Dat klinkt 

als een ideale situatie om lessen uit het eerste project 

meteen toe te passen in het tweede. In de praktijk zit 

de belangrijkste winst in het feit dat de hele project-

organisatie met ervaring en al doorschuift naar het 

volgende project. Werner Vits, senior projectmanager 

engineering bij BESIX, en ontwerpmanager Marjorie 

Greveling van Dura Vermeer Beton- en Waterbouw, 

belichten de voordelen in het ontwerpproces. 

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

Marjorie Greveling, 
Dura Vermeer

Juridisch 3D-registratie biedt voordelen

Afgelopen voorjaar werden voor het eerst ter wereld de eigendomsrechten van een complex bouwwerk 

met een 3D-visualisatie ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Het betrof het Delftse 

stadskantoor, de stationshal en het ondergrondse station, inclusief de spoortunnel en fietsenstalling. Jantien 

Stoter en Ruben Roes van het Kadaster vertellen over het hoe en waarom van 3D-registratie.

“De huidige manier van registratie werkt prima zolang de 
eigendomsrechten niet al te ingewikkeld zijn”, aldus Stoter. 
“Bij een project als Spoorzone Delft is het veel lastiger om 
de rechten goed te beschrijven. De eigendommen zijn niet 
‘netjes’ over de verdiepingen verdeeld. Het is dan ook niet 
eenvoudig om de ligging van deze rechten inzichtelijk te 
maken met een tweedimensionale kaart en de plattegronden 
die aan akten zijn gehecht. Een 3D-visualisatie is in derge-
lijke situaties veel duidelijker” Roes: “In wetenschappelijke 
publicaties was dit al verschillende keren beschreven, onder 
andere door Jantien die in 2004 op dit onderwerp is gepro-
moveerd. Maar het was nog grotendeels een academische 
exercitie. We waren dan ook erg blij toen de gemeente Delft 
wilde meewerken aan een praktijkproef, evenals de notaris 
die verantwoordelijk was voor alle akten.”

Roes: “Bij de proef in Delft hebben we oplossingen gezocht 
die passen binnen de huidige kaders. We hebben nu aan-
getoond dat een 3D-visualisatie goed mogelijk is.” Stoter is 
blij dat de Delftse proef laat zien dat je met 3D-registratie de 
rechtszekerheid kunt garanderen en zelfs kunt vergroten. Ook 

om een andere reden is ze tevreden: “Toen ik promoveerde 
was 3D-registratie technisch mogelijk, maar was er nauwe-
lijks of geen belangstelling voor. Dat is echt aan het verande-
ren. Je ziet dat er nu een behoefte ontstaat, niet alleen bij het 
Kadaster, maar ook bij notarissen.”

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

De 3D-registratie van Spoorzone Delft in het Kadaster. (Beeld: Kadaster)

Jantien Stoter, 
Kadaster/TU Delft

Werner Vits,
BESIX

Links de cilindervormige parkeergarage 

aan de Lammermarkt, circa 22 meter 

diep, met 525 parkeerplaatsen over 

zeven lagen. Boven de ovaalvormige 

parkeergarage aan de Garenmarkt, met 

425 parkeerplaatsen over vijf lagen. 

(Beelden: JHK en VVKH)

Ruben Roes, 
Kadaster

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

Helft minder energieverbruik ligt 
voor het oprapen

DUURZAAMHEID

In de maatregelencatalogus Energiereductie in tunnels 
ligt het accent op eerder binnen verkeersobjecten 
toegepaste technieken. Daarmee is een overzicht ont-
staan van maatregelen die niet wordt betwist en direct 
kunnen worden toegepast, zowel in nieuwbouw als bij 
renovatie. 

Expertteams
Henry van der Pluym, managing director bij NedMo-
biel, en Johan Naber, adviseur bij Rijkswaterstaat, 
maakten deel uit van verschillende expertteams die 
het afgelopen jaar zeer intensief met de maatregelen-
catalogus bezig zijn geweest. De expertteams hebben 
zich in eerste aanleg geconcentreerd op technische en 
contractuele maatregelen. In de laatste fase zijn ook 
procesmaatregelen toegevoegd, omdat men werkende 
weg tot de conclusie kwam dat energiereductie alleen 
tot stand kan komen als ook processen vanuit dat 
uitgangspunt worden ingericht. 

Henry van der Pluym: “Deze maatregelencatalogus 
moet je zien als een startschot. We moeten er nu voor 
gaan zorgen dat de verzamelde maatregelen een rol 
gaan spelen in de besluitvorming en de planfase. Van 
daaruit kom je dan al heel snel in de volgende fase, het 

verankeren van energiereductie in wetgeving en bestuur. 
We hebben het in eerste instantie over het volgen 
van technische ontwikkelingen en het eruit pikken en 
toepassen van bruikbare oplossingen. Daarnaast acht 
ik de kans groot dat energiereductie flink gaat meespe-
len in de discussie over het herzien van de Landelijke 
Tunnelstandaard (LTS) en de Wet aanvullende regels 
veiligheid wegtunnels (Warvw). Het derde spoor is de 
discussie over het durven af te wijken van wat eerder al 
is vastgelegd. Als een marktpartij in de aanbesteding 
zonnepanelen op de toeritten voorstelt, terwijl die niet 
in de plannen zaten, loop je een gerede kans dat de 
opdrachtgever daar niet in wil meegaan uit angst voor 
vertraging. Als we ruimte willen creëren voor dergelijke 
processen, zullen we ook dat bij de kop moeten pakken.”

Inspiratiebron
Johan Naber: “Duurzaamheid begint meer en meer te 
leven. Nu ook de politiek daartoe opdracht geeft, zie 
je dat mensen gaan zoeken naar mogelijkheden. De 
maatregelencatalogus is een inspiratiebron om er zelf 
mee aan de slag te gaan. We hebben nu ambassadeurs 
nodig die het geheel verder willen brengen. Mensen die 
zich realiseren dat met deze maatregelen 50% energie-
reductie haalbaar is en dat er veel meer mogelijk is dan 
je denkt.” Henry toont zich tevreden over het resultaat, 
dat op 8 december 2016 tijdens het COB-congres is 
gepresenteerd. “De maatregelencatalogus helpt je om 
bewuste keuzes te maken. De gelaagdheid in de opbouw 
van het document maakt de informatie toegankelijk, en 
met behulp van concrete plaatjes kan iedereen meteen 
zien waar in een project de winst zit.” Johan sluit zich 
daar van harte bij aan: “Ik ben blij met wat er ligt. Het 
zijn handreikingen, waarmee iedereen aan de slag kan.”

Deuren geopend
De expertgroep waarin Johan en Henry participeerden, 
is tot de conclusie gekomen dat 50% energiereductie 
nu al kan. Johan: “We hebben nu vooral gekeken wat 

De maatregelencatalogus Energiereductie in tunnels leidt al meteen tot resultaat. 

Opdrachtgevers verwerken bepaalde maatregelen nu al in bestekken en opdrachtnemers 

benutten maatregelen om zich te onderscheiden in hun aanbieding. Binnen de bestaande 

wet- en regelgeving is een reductie van 50% nu al haalbaar. Maar, zo waarschuwen Johan 

Naber en Henry van der Pluym, het is vooral zaak ook de plannenmakers mee te krijgen. 

Want maatregelen aan het begin van het traject hebben het grootste effect.

‘Duurzaamheid begint meer 

en meer te leven. Nu ook de 

politiek daartoe opdracht 

geeft, zie je dat mensen gaan 

zoeken naar mogelijkheden.’
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DUURZAAMHEID

Groeiboek
De maatregelencatalogus is gepubli-
ceerd als groeiboek: een digitale rap-
portage op de website van het COB. Het 
document wordt steeds bijgewerkt met 
nieuwe inzichten en ervaringen. Zo is er 
al een praktisch rekenmodel toegevoegd. 
De samenstellers kunnen volgen welke 
pagina’s het meest geraadpleegd en ge-
bruikt worden en kunnen aan de hand 
daarvan het document steeds verder op-
timaliseren.

 www.cob.nl/groeiboek/
energiereductie

Johan Naber is sinds 

2002 adviseur Informa-

tietechnologie en servi-

ces bij Rijkswaterstaat. 

Hij is gespecialiseerd in 

elektrotechnische syste-

men van bruggen, slui-

zen, gemalen en tunnels. 

Hij volgde de opleiding 

digitale techniek aan de 

Hogeschool Enschede, 

waarna hij een aantal ja-

ren in de nautische elek-

tronica heeft gewerkt.

Henry van der Pluym 

is managing director en 

senior (project)manager 

bij NedMobiel. Daarnaast 

is hij veiligheidsbeambte 

voor drie tunnels op 

Schiphol. Hij volgde zijn 

opleiding achtereenvol-

gens aan de technische 

academie van de Konink-

lijke Marine, Fontys hoge-

scholen (BSc natuurkun-

de) en de IMS University 

(MSc management).

er binnen de bestaande wet- en regel-
geving mogelijk is. En er zijn al toepas-
singen in de praktijk. Zo loopt er nu een 
test voor gebruik van ledverlichting in de 
Velsertunnel.” 

Johan constateert dat het project Ener-
giereductie in tunnels, waar de maatrege-
lencatalogus onderdeel van uitmaakt, al 
veel losmaakt bij Rijkswaterstaat. “We zijn 
al vrij lang bezig met energiereductie. Bij 
Rijkswaterstaat was ik een van de initiators 
van gebruik van ledverlichting in tunnels. 
In de voorbereiding op de renovatie van 
de Beneluxtunnel hebben we meteen al 
onze kans gegrepen door energiereductie 
specifiek in de plannen mee te nemen. 
Wat we binnen de COB-expertgroep 
inzichtelijk hebben gemaakt, bevestigt 
en ondersteunt datgene waar we al mee 
bezig waren, en opent deuren binnen 
Rijkswaterstaat. Energiereductie bij het 
project A16 was wellicht niet zover geko-
men als het COB niet met behulp van dit 
project had helpen duwen.” 

Henry van der Pluym constateert een 
vergelijkbaar enthousiasmeringseffect 
bij bedrijven die hij vanuit NedMobiel on-
dersteunt bij aanbestedingen. “Ik merk 
dat opdrachtnemers in tenders steeds 
meer aandacht besteden aan de terug-
kerende kosten (OPEX), omdat zij erop 
gericht zijn vanuit lifecycledenken een 
competitieve aanbieding te doen. Daarbij 
speelt energiereductie een belangrijke 
rol. We zien nu ook dat innovatieve maat-
regelen worden voorgesteld, zoals het 
gebruik van ledverlichting en wit asfalt. 
Het meest interessante daarin, vind ik, 
is het kwantificeren van de opbreng-
sten. Dat kan een echte eyeopener zijn. 
Bijvoorbeeld het feit dat toepassing van 
lichtroosters 25% kostenbesparing voor 
verlichting kan betekenen.”

Inkoppertjes
Beide expertteamleden constateren dat 
er binnen de bestaande wet- en regelge-
ving meer bereikt kan worden dan vooraf 
werd gedacht, maar ook dat de winst niet 
altijd werd gevonden op de meest voor 
de hand liggende onderdelen. Henry: 
“Je verwacht vooraf dat DRUPS (nood-
stroomaggregaten met vliegwiel) voor-
delen bieden. Dat is wel het geval, maar 
niet zoveel als je zou denken.” Johan 
Naber: “Je verwacht dat je met ventilatie 

veel energie kunt besparen, maar dat valt 
tegen, omdat de ventilatie in de praktijk 
bijna nooit aanstaat. We zijn daardoor 
op onderdelen anders geëindigd dan we 
zijn begonnen. Er zitten inkoppertjes bij. 
Maar daarnaast ook het inzicht dat de 
belangrijkste stappen in het voortraject 
zitten. Het Tracébesluit bepaalt voor een 
groot deel al wat wel en niet mogelijk is. In 
de klantstudiefase is het meest te winnen. 
Je moet aan de voorkant besluiten dat 
energiereductie belangrijk is, waarbij 
overigens de afweging tussen functio-
naliteit, veiligheid, beschikbaarheid en 
duurzaamheid gevoerd moet worden.”

Opmerkelijk is het pleidooi om vooral de 
nationale energiedoelstelling leidend te 
laten zijn. Henry: “Het is een denkfout om 
duurzaamheid altijd economisch te willen 
berekenen. We kwamen erachter dat de 
kWh-prijs ons steeds weer in de wielen 
reed. De conclusie is dat als we economisch 
blijven rekenen, we niet duurzamer kunnen 
worden. Berekende resultaten moeten 
we vooral plaatsen in de bijdrage die aan 
de nationale energiedoelstelling wordt 
geleverd. In de praktijk gebeurt dat ook. Bij 
de Rotterdamsebaan en de RijnlandRoute 
is de keuze op die manier gemaakt. Bij de 
RijnlandRoute heeft men om die reden 
besloten om in de aanbesteding te rekenen 
met een kWh-prijs van € 3,25. Als je die 
parameter toevoegt, worden duurzaam-
heidsmaatregelen wel rendabel.” 

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping.

(Beeld: Lori Nix)

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

school  

geklaptHommage au 
Borinage 

Hoe gaan we om met sporen uit ons verleden? Hoe verbeelden we wat in woorden niet te vatten 

is? Hoe kan ik als architect een ander houvast en een impuls geven die recht doen aan de geest van 

de plek? De voormalige mijnbouwregio Borinage in het Belgische Wallonië is de geëigende locatie 

voor een ruimtelijk onderzoek over bewustwording en atmosfeer.

AFSTUDEERDER

Giel Sengers

PROJEC T

Hommage au Borinage

WA AR

Academie van 

Bouwkunst, ArtEZ

Gebieden zoals het Belgische de Borinage, de 
bakermat van de mijnbouw, fascineren me. Er 
heerst een melancholiek, die ons aanspreekt 
op onze gevoelswaarde en ons daardoor op 
een andere manier wijst op het verleden. Het 
vormt een andere, meer culturele basis voor een 
architectonisch ontwerp. Tijdens zo’n ontwerp-
proces ontstaat bij mij een abstract begrip voor de 
mentale desolaatheid van dit soort plekken, die ik 
wil overdragen aan een ander. Het is een gevoelig-
heid voor atmosfeer waarvan ik de toeschouwer 
deelgenoot wil maken door het te verbeelden in 
een ruimtelijke ervaring. 

Ruim elfhonderd enorme bergen ontginningsafval 
liggen verspreid over de Waalse steenkoolbekkens 
als de enige fysieke nalatenschap van de mijnwer-
kers. Het werk van de kompels is letterlijk in rook 
opgegaan. De langeafstandswandeling GR412 leidt 
over de Waalse steenkoolbekkens. Een wandeling 
van 280 kilometer door postindustriële landschap-
pen toont ons met weemoed de restanten van een 
ooit florerende industrie. Een deel van deze wande-
ling loopt over de Borinage. Op de top van één van 
de tientallen bergen ontginningsafval daalt de wan-
delaar af de geschiedenis in. Onder de oppervlakte 
van het puin ligt een schuilplaats voor de wande-
laars met sobere voorzieningen en een overnach-
tingsplek. Het is een ondergronds gebouw waarin 
ik de eigenheid van streek heb willen uitdrukken 
in ruimte en atmosfeer. Ik heb het ondergrondse 
leven van de mijnwerker willen weergeven. 

De terril en het bouwsysteem
De bergen ontginningsafval worden in de Waalse 
context terrils genoemd, vrij vertaald ‘zieke grond’. 
Ze bestaan voor het grootste deel uit restgesteente 
van de ontginning, quartz en lei in de Borinage, 
variërend van fijnzand tot klein split. Het soortelijk 

gewicht is enorm, circa 2600 kg/m3. Zo’n vijftien 
tot twintig procent bestaat echter nog uit fijn 
steenkoolgruis. De aanwezigheid van ijzerpyriet in 
het steenkool, in combinatie met zuurstof en de 
druk van de berg zorgt voor opwarming. Bij ideale 
omstandigheden kan dit leiden tot ontbranding 
waarbij de temperatuur oploopt tot honderden 
graden Celcius. Het gesteente in de kern is daardoor 
vaak rood gesmoord. Sommige bergen zijn om die 
reden afgegraven voor gravel. Veel bergen hebben 
decennia lang gebrand en gerookt. Inmiddels zijn 
de branden gedoofd maar zijn de kernen van de 
bergen nog altijd warm.

Ondergronds bouwen in een terril is niet vanzelf-
sprekend. Aan de oppervlakte bestaan ze uit los 
puin. Steenkool neemt echter vocht op, waardoor 
onder de oppervlakte de grond vochtig, bijna klei-
achtig, is. Door de tijd zijn de terrils ingeklonken, 
waardoor op diepte de grond sterk verdicht is. Met 
een trägerbohlwandsysteem wordt de contour van 
het gebouw op diepte gebracht als een grondke-
rende constructie. Het is een Duitse methode die 
gebruikt wordt als grondkering bij bouwputten. De 
methode wordt vooral gebruikt op plaatsen waar 
geen grondwater gekeerd hoeft te worden en de 
ruimte voor een talud ontbreekt. Voordat met de 

‘Méér dan een antwoord’

Christian Kieckens
Mentor

Christian Kieckens Architects
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ontgraving van de bouwput wordt be-
gonnen, worden de stalen profielen met 
een regelmatige tussenafstand door 
middel van heien of trillen ingebracht. 
Naarmate de ontgraving vordert, 
worden tussen de flenzen van de H-
profielen houten balken aangebracht, 
waardoor de grondkerende constructie 
ontstaat. De kering zal nooit dieper 
reiken dan de ontgraving. Het grote 
voordeel van een trägerbohlwand is zijn 
flexibiliteit. De wand kan eenvoudig 
worden aangepast aan de omstandig-
heden en de situatie van de bouwput.

Ontwerpproces
In mijn afstuderen is het proces 
bepalend geweest. Langzaam is de 
Borinage tot me doorgedrongen. Een 
proces dat begon met zwarte houts-

kooltekeningen van ondergrondse 
ruimtelijkheid waarin ik zocht naar 
licht. De sfeer en materialiteit uit mijn 
tekeningen heb ik omgezet naar een 
ruimtelijk ontwerp door gebruik te ma-
ken van het trägerbohlwandsysteem. 
De stalen H-profielen worden met een 
regelmatige tussenafstand van 2100 
millimeter de bodem ingedrukt, als 
directe verwijzing naar de dagproduc-
tie van de mijnbouw. De contour van 
de grondkering vormt een mal en is de 
voetprint van het gebouw. Daarin zijn 
volumes in hout gebouwd als contra-
mallen. De weggenomen grond wordt 
vermengd met beton en terugge-
bracht in de mal. Als eerbetoon aan de 
mijnwerkers heb ik daarna mijn werk 
verbrand, waardoor de grimmige aard 
van het gebouw tevoorschijn komt. De 

geest van de plek en de zinloosheid van 
de mijnbouw zijn in beton gegoten en 
daardoor tastbaar geworden. 

Het proces heeft geresulteerd in een 
gebouw dat de sfeer ademt van het on-
dergrondse bestaan van de mijnwerker. 
Het is geen simulatie van een mijn en 
ook geen museum. Het is een gebouw 
dat gaat over atmosfeer, over de afwe-
zigheid van licht. Het ligt ingebed in 
het Boreinse landschap, het komt eruit 
voort. Het gebouw biedt een ervaring, 
een diepere laag van betekenis aan een 
wandeling door ons verleden.
 

Meer informatie 
 Lees en zie meer via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

Boven: route van de langeafstandswandeling GR412 door Wallonië. Onder: langsdoorsnede van het ontworpen gebouw. (Beelden: Giel Sengers)

“Het project Hommage au Borinage van Giel Sengers is niet zomaar een architectonisch verhaal of oplossing voor een gestelde vraag. Het 

gestelde eerbetoon schrijft zich – graaft zich – in een parcours van ervaringen, gaande van het wandelen doorheen een getekend land-

schap tot het tijdelijk verblijven te midden van geschiedenis, en getuigt van een diepgaand respect. Dit wordt gevoed door een bewuste 

houding dat architectuur meer is dan louter een antwoord op een programma, een site meer dan een aanleiding, een ruimte meer dan 

driedimensionale afmetingen. Het beklijvend atmosferisch resultaat zet zich vast onder de huid van elke bezoeker in de hoop dat hij/zij, 

willen of niet, het voorbije leed van een generatie dankzij wie wij verder leven, essentieel ervaart. Dat dit een versie van nieuwe roman-

tiek is, staat buiten kijf. Van belang is dat een project als dit zich nestelt in het collectief geheugen van de architectuur vandaag, waarbij 

geschiedenis een nieuwe toekomst brengt als een vorm van hervinden van een verloren werkelijkheid.”

www.cob.nl/verdieping
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De meeste tunnels helpen toeristen hun bestemming 

te bereiken, maar sommige tunnels zijn een 

bestemming op zichzelf.

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

< Tunnel van de liefdeHet Dommeltunneltje in Eindhoven werd in 2011 tijdens GLOW, het jaarlijkse lichtfestival van de stad, omgetoverd tot een liefdevolle attractie. Studio VOLLAERSZWART plakte duizenden fluorescerende hartjes op de wanden, vloeren en het plafond. Door vervolgens de bestaande verlichting te vervangen door blacklightlampen, werd een wandeling door de tunnel een romantische belevenis.

Tunneltoerist

> > Stad
In Canada kun je als toerist dagen onder-

gronds spenderen. Montréal beschikt over een 

‘ondergrondse stad’ met faciliteiten als winkels, 

kantoren, horeca en vele metro-, trein,- en 

busstations. Ongeveer een half miljoen mensen 

maken er dagelijks gebruik van. In Toronto kun 

je PATH volgen: een vrijwel compleet  onder-

gronds tunnelstelsel van zo’n dertig kilometer.

Zo  

kan het 

ook!

(Foto: Studio VOLLAERSZWART)

> Historie (1)
Voor een nostalgische wandeling kun je terecht in de Sint-Annatunnel in Antwerpen. De voetgangers- en fietserstunnel onder de Schelde stamt uit 1933 en veel van de originele onderdelen zijn bewaard gebleven, zoals de twee authentieke houten roltrappen aan weerszijden. 

(Foto’s: Flickr/Ekenitr)

(Kaart: Toronto Financial District. Foto: Flickr/Keary O.)

(Foto: Tiny Hagendijk)

>
Historie (2)

Je kunt ook in eigen land blijven en de Maastunnel 

bezoeken. Dit rijksmonument viert in 2017 zijn 

75-jarig bestaan. In het ventilatiegebouw vind je 

nog de oude pers- en zuiginstallaties.
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A2-tunnel open
 
In de nacht van 15 op 16 december 2016 is 
de nieuwe Koning Willem-Alexandertunnel 
in gebruik genomen. Dankzij de dubbellaagse 
tunnel rijdt het verkeer over de A2 bij 
Maastricht vanaf nu ondergronds.   

In 2011 begon het consortium Avenue2 met 
de bouw van de vier tunnelbuizen. De onderste 
twee zijn voor het doorgaande verkeer en de 
bovenste twee voor het regionale en lokale ver-
keer. Bovenop de tunnel komt een langgerekt 
park met voet- en fietspaden, de Groene Loper. 
Vooral voor omwonenden is de nieuwe situatie 
een verademing. “Je kon het verschil al merken 
om 6.00 uur”, zegt een buurtbewoonster. “Als 
je wakker werd stond er altijd veel verkeer. Ik 
stond vanmorgen op en ging eens luisteren. 
Heerlijk. Er kwamen maar twee auto’s langs.”

 Meer informatie over de tunnel en de 
Groene Loper vindt u op www.a2maastricht.nl.

Renovatie Velsertunnel gereed
 
Na exact negen maanden sluiting is de 
Velsertunnel op maandagmorgen 16 januari 
2017 weer opengegaan voor het verkeer. De 
oudste snelwegtunnel van Nederland is van 
binnen compleet gemoderniseerd. 

Rijkswaterstaat en aanneemcombinatie Hya-
cint hebben de Velsertunnel onder meer voor-
zien van een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe 
vluchtwegen en een eigentijdse digitale 
besturing. Ook hebben de tunnelwanden een 
beschermende witte coating gekregen en is de 
doorrijhoogte met twaalf centimeter vergroot. 
Op 8 januari jl. was er een speciale publieks-
dag waarop duizenden belangstellenden al 
door de gerenoveerde tunnel wandelden.

 Meer informatie: www.rws.nl/velsertunnel.

Complexe klus geklaard
 
Vanwege de beperkte ruimte, de vele 
stakeholders en de monumentale panden 
en bomen in de buurt was het bepaald geen 
gemakkelijke opgave, maar de parkeergarage 
onder het Tournooiveld in Den Haag is open. 

“We hebben op veel momenten moeten 
puzzelen en samenwerken en ook moeten 
doorzetten om het voor elkaar te krijgen”, 
aldus wethouder Revis. Maar iedereen is blij 
dat de parkeergarage Museumkwartier er is. 
Parkeerders kunnen vanuit de luxe garage zó 
het Lange Voorhout of het Binnenhof oplopen. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Geschiedenis tunnelveiligheid

Door toenemende vergrijzing verdwijnt kennis 
over de achtergrond van huidige standaarden en 
werkwijzen voor tunnelveiligheid in hoog tempo 
uit de sector. De publicatie Tunnelveiligheid 
verklaard die in november 2016 is uitgebracht 
door het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT), 
biedt houvast.

Het naslagwerk legt de ontstaansgeschiedenis 
van het tunnelveiligheidsdenken in Nederland en 
de achterliggende overwegingen uit, met als doel 
mensen die nieuw intreden in de tunnelwereld, of 
mensen die op zoek zijn naar meer achtergrond, 
beeld en gevoel te geven bij het waarom van vige-
rende standaardvoorzieningen en -uitvoeringen.

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

Tips voor een succesvolle openstelling

De aanleg van de spoortunnel in Delft was niet 
alleen een technisch hoogstandje: met name 
het proces naar de ingebruikname is bijzonder 
soepel verlopen. Met de publicatie In één keer 
goed wil de projectorganisatie de geleerde 
lessen overdragen aan vergelijkbare spoor- en 
wegtunnelprojecten.

De belangrijkste lessen, ervaringen en tips 
komen in (chrono)logische volgorde aan bod. 
Er wordt onder meer ingegaan op het opleiden, 
trainen en oefenen (OTO), het test- en simula-
tieprogramma en het stakeholdermanagement.  
Ook de uitdagingen van inbeheername komen 
aan de orde: hoe zorg je ervoor dat zo snel 
mogelijk kan worden afgeschaald naar business 
as usual?

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

Warmte- en koudenetten in de praktijk

Op 7 december 2016 nam minister Kamp het 
boek Duurzame warmte en koude van auteur 
Klaas de Jong in ontvangst. Het boek geeft een 
overzicht van warmte- en koudenetten in bin-
nen- en buitenland.

In 102 bladzijden wordt uitgebreid ingegaan 
op  Nederlands, Vlaams en Europees beleid, 
praktijkvoorbeelden met productiecijfers, 
technische en organisatorische ontwikkelingen 
en innovaties.  

Uitgeverij Toetssteen • ISBN 978 90 823840 5 5 • 
Een inkijkexemplaar staat online op Issuu: bit.ly/
warmte-koude.

Vernieuwd en interactief

De RIONEDdag is het jaarlijkse congres van en 
voor professionals op het gebied van stedelijk 
waterbeheer. Er is onder meer aandacht voor 
het aanleggen, onderhouden en vervangen van 
rioleringen.

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele infor-
matie, verdiepende parallelsessies, intensieve 
kennistafels en ontmoetingen met collega’s. Ieders 
inbreng wordt groter doordat meningen, vragen en 
reacties direct worden ingebracht door een sidekick 
naast de voorzitter. Neem hiervoor uw smartphone 
of tablet mee!

2 februari 2017 • Beatrix Theater Utrecht •  
www.riool.net/rioneddag

Cursussen 

PAO Techniek en Management helpt hoger-
opgeleiden bij het verbreden en verdiepen van 
hun kennis. Mede in samenwerking met het COB 
organiseert PAOTM binnenkort de volgende cur-
sussen op het gebied van ondergronds bouwen:

7 februari 2017 • Damwandconstructies en 
bouwputten

7 maart 2017 • Veiligheid ondergrondse infra-
structuur

11 april 2017 • Heien en trillen van damwan-
den en funderingspalen 

Kijk voor meer informatie, aanmelding en andere 
cursussen op www.paotm.nl.

Roadshow over graafschade

CROW organiseert in januari en februari 2017 
een roadshow van bijeenkomsten over de nieuwe 
CROW-publicatie 500: Schade voorkomen aan 
kabels en leidingen. Hoe brengt u die richtlijn in 
de praktijk?

Om graafschade aan kabels en leidingen te voor-
komen, heeft het CROW met partners in de graaf-
keten een richtlijn ontwikkeld. Op 2 november 
2016 is hiervan een nieuwe versie gepresenteerd, 
CROW-publicatie 500. De bijeenkomsten in januari 
en februari 2017 richten zich vooral op mensen 
die al werken met de bestaande CROW-publicatie 
250. In een dagdeel wordt u geïnformeerd over 
de wijzigingen in  de nieuwe richtlijn. Wat zijn de 
verschillen? Waar moet u op letten?

18 januari 2017 • Rotterdam Ahoy (InfraTech)
1 februari 2017 • Van der Valk Zwolle
15 februari 2017 • Van der Valk Veenendaal
22 februari 2017 • Van der Valk Uden-Veghel
www.crow.nl/roadshow500

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).
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Solliciteer nu!
Voor het uitwerken van de langetermijnvisie op tunnels is het 

COB op zoek naar experts voor de vijf themacommissies 

die in maart van start gaan. Elke commissie bepaalt in maximaal 

drie bijeenkomsten (met tussentijds huiswerk) de prioritering en 

verdere invulling van de korte- en langetermijnopgaven binnen hun 

thema. In de zomer combineren de commissies hun bevindingen tot 

een concreet actieplan voor de komende jaren. 

Langtermijnvisie 
op tunnels in 

Nederland
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Langetermijnvisie 
op tunnels in 

Nederland

Om te solliciteren, stuurt u een e-mail naar info@cob.nl met uw cv, het gewenste thema en een reactie 

op/mening over dit thema zoals het staat geformuleerd in hoofdstuk 4 van de langetermijnvisie.  

Uw sollicitatie moet binnen zijn voor 1 maart 2017. Ga voor meer 

informatie naar www.cob.nl/langetermijnvisie of bel het secretariaat: 

085 4862 410. Het betreft hier een onbetaalde functie. Naar verwachting 

gaat het om een investering van maximaal 30 uur per persoon.

Let op: alleen COB-platformleden en werknemers van COB-participanten 

kunnen deelnemen aan een themacommissie. Bent u nog geen lid, dan 

moet u dat alsnog worden als u wordt aangenomen. Alle participanten 

vindt u op www.cob.nl/netwerk.


