
Al meer dan 150 jaar actief in bouw en infrastructuur 

De ruimte in met name binnenstedelijke gebieden wordt schaarser. 
We wonen en werken steeds dichter op elkaars lip. Gelukkig zijn er vele 
kansen voor ondergronds parkeren, winkelen en entertainment. Dát is 
optimaal ruimtegebruik! Dura Vermeer adviseert, ontwerpt en bouwt met 
creatieve, veilige bouwtechnieken steeds meer duurzaam en dubbel 
ruimtegebruik. Onder onze voeten ligt een toekomst!

Kruisweg 835, 2132 NG Hoofddorp, T (023) 569 23 45, www.dvbw.nl
Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV
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Foto: Hans Roggen

TECHNOLOGIE SYMPOSIUM 2009

25 JUNI 2009 > FORT VOORDORP, GROENEKAN

Tunnel Techniek en 
Ondergrondse Werken (TTOW)

DIEP BOUWEN IN
STEDELIJK GEBIED

Het Technologie Symposium heeft dit jaar als thema ‘Diep bouwen in 
stedelijk gebied’. Zowel de techniek als de risico- en proceskant worden 
belicht. We bekijken technologische ontwikkelingen en praktijk-
voorbeelden en de nieuwe website van het COB wordt gepresenteerd.

Kijk met COB mee en schrijf u vandaag nog in via: 
www.cob.nl/technologiesymposium2009 of per e-mail: info@cob.nl 
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Lezen Doen

Boek
Praktijkboek Parkeergarages

Dit praktijkgerichte boek speelt in op de 
behoefte van ontwerpers en bouwers 
aan een hulpmiddel bij het vaststellen 
van de bouw- en ontwerpeisen voor 
parkeergarages. Het gaat uit van ver-
schillende invalshoeken: de opdracht-
gever, de eigenaar, de beheerder én de 
parkeerder. In oktober is er een cursus 
aan de hand van dit boek (zie pagina 49 
onder ‘Doen’).
 
Bestellen
www.keypointparking.nl

Congres
Jaarcongres SKB

26 mei 2009
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum 
Driebergen
www.skbodem.nl

SKB organiseert binnen het thema van 
dit jaar ‘Verbinden naar de praktijk’ haar 
jaarcongres. Het belooft een interactief 
programma te worden waarbij onder 
meer aandacht wordt besteed aan de 
afgelopen vijf jaar SKB. Dit door eind-
resultaten van de ontwikkelde kennis 
van verschillende projecten te tonen. 
Aansluitend wordt er gekeken waar en 
wanneer deze kennis kan worden inge-
zet op andere werkvelden van SKB. 

                                                                                           

Congres
Congres ISA met workshop COSUF

27 en 28 mei 2009
Budapest Congress Centre, Hongarije
www.ita-aites.org

COSUF, één van de drie comittees 
van de ITA, organiseert deze twee 
dagen onder andere een workshop 
rond het thema noodsituaties bij het 
werken  ondergronds. Het congres 
wordt  ingeluid met een watermist-
demonstratie in het metronetwerk van 
Boedapest. Dag twee bestaat uit drie 
sessies met internationale sprekers. 
Meer informatie over inschrijving en 
prijzen is te vinden op de website. 

                                                                                           

Debat

Trefpuntbijeenkomst 
 Ondergronds Ruimtegebruik

28 mei 2009
www.denieuwbouw.nl

Leden van de Nieuwbouw gaan met 
elkaar in debat over ondergronds 
 ruimtegebruik. Jack Amesz, directeur 
van COB, zal dit debat leiden. 

                                                                                           

Symposium
Grip op gemeentelijke projecten

3 juni 2009 
Deltares, Rotterdamseweg
www.delftcluster.nl

Dit symposium staat in het teken van 
omgaan met risico’s bij gemeentelijke 
projecten. Omdat de complexiteit van 
deze bouwprojecten steeds verder 
toeneemt, is er meer grip nodig.  
Delft Cluster heeft de afgelopen jaren 
onderzoek gedaan naar dit fenomeen 
en presenteert de voorlopige  resultaten 
 tijdens ‘Grip op gemeentelijke  projec-
ten’. Deelname is gratis, wel graag 
aanmelden.

                                                                                           

Open dag
Dag van de bouw

6 juni 2009
10.00-16.00 uur
Locaties door het hele land
www.dagvandebouw.nl

Bouwend Nederland organiseert op 
zaterdag 6 juni de Dag van de bouw. 
Iedereen is uitgenodigd om een kijkje 
te nemen achter de schermen bij een 
bouwproject in de buurt. 

                                                                                           

Symposium
Technologiesymposium 2009
Diep bouwen in stedelijk gebied

25 juni 2009
Fort Voordorp, Groenekan
www.cob.nl/technologie-
symposium2009

Het jaarlijkse Technologiesymposium 
heeft dit jaar als thema ‘Diep bouwen  
in stedelijk gebied.’ Zie voor meer  
informatie de advertentie op pagina 2  
of kijk op internet.

                                                                                           

Symposium 
Symposium Landschapstunnels

30 juni 2009
Hogeschool Rotterdam, 
locatie Kralingse Zoom
Leo van Gelder: 06-50435769

Om de besluitvormingsprocessen  
van beslissers uit de publieke  sector 
tegemoet te komen, staat dit   
 sym posium geheel in het teken van  
de balans tussen het behouden van 
landschap en de groeiende technische 
mogelijk heden van tunnelbouw. Het 
programma bestaat uit acht workshops 
en wordt afgerond met een forum met 
bestuurders, beleidsmakers en 
beslissers.
Entree is gratis, aanmelden via  
landschapstunnels@hro.nl. 

                                                                                           

Symposium 
Highlevel meeting 

2 juli 2009
COB, Groningenweg 10, Gouda 
info@cob.nl 

Het kennisplatform Kabels en Leidingen 
van COB bestaat sinds 2003. Na deze 
eerste jaren is het tijd om de oor-
spronkelijke afspraken te herijken. Dat 
gebeurt tijdens deze Highlevel meeting. 
Deelnemers zullen de vastgestelde visie 
vertalen naar de praktijk. Tevens zal er 
gekeken worden naar de verdeling en 
besteding van de financiële middelen.

                                                                                           

Projectenmarathon Kivi Niria 

september 2009 
www.cob.nl 

Meekijken met de technische toepas-
singen van projecten in uitvoering? Dat 
kan op de jaarlijkse Projectenmarathon. 
Hou de site van COB in de gaten voor 
andere projecten van Kivi Niria.

                                                                                           

Congres
Spiegeldag gebiedsontwikkeling

9 september 2009
Cruise Terminal, 
Wilhelminakade 699, Rotterdam
www.rostra.nl – zoek op Spiegeldag

Professionals komen hier samen om 
hun kennis te verrijken op het gebied 
van ruimtelijke inrichting. Aanleiding is 
de afronding van het programma 
Vernieuwend Ruimtegebrek. Dit zes jaar 
durende programma stonden in het 
teken van het zoeken naar doorbraken 
en het slim combineren van functies en 
disciplines door Habiforum. 

                                                                                           

Symposium
Buisleidingenstraat Nederland
 
10 september 2009
www.buisleidingenstraat.nl
 
De Buisleidingenstraat Nederland 
 bestaat op 10 september 30 jaar.  
Ter ere daarvan vindt die dag een 
 symposium plaats over nut en nood-
zaak van de Buisleidingenstraat.

                                                                                           

Cursus
Cursus ontwikkelen en ontwerpen 
parkeergarage

8 en 15 oktober 2009
Jaarbeurs of Hotel Park Plaza Utrecht
www.keypointparking.nl

Betrokkenen bij ontwikkeling, ontwerp, 
bouw, inrichting en exploitatie van 
parkeergarages beschikken niet altijd 
over voldoende specifieke kennis rond 
deze bouwwerken. Deze cursus dicht 
het gat. Leidraad hierbij is het Praktijk-
boek Parkeergarages. Cursusleider  
Leo de Jong, directeur van Keypoint 
Parking, zal de belangrijkste aspecten 
van dit onderwerp behandelen.
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Colofon

Deze keer in de Onderbouwing

Stedelijke gebieden slibben dicht met auto’s. Toch laten we 
de auto niet staan. Dankzij ondergrondse parkeer garages 
komen we tot op de plaats van bestemming. En ze maken het 
maaiveld mooier en leefbaarder. In dit nummer bekijken we 
ondergronds parkeren vanuit  diverse disciplines. / pagina 10 

COB
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds ruimte gebruik en ondergronds bouwen 
(COB) heeft tot doel om kennis, kunde en innovatie voor ondergronds ruimte gebruik en 
ondergronds bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijk onderzoek en door samen-
werking binnen een netwerk van deskundigen. Kennis komt tot stand in een publiek- 
private, maatschappelijke context, om te komen tot resultaten die breed worden 
geaccepteerd en die leiden tot een verantwoorde toepassing met maatschappelijk en 
 economisch rendement. COB bestaat sinds 1995 en maakt deel uit van CURNET.

Adres
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
T 0182 - 540 660
redactie@cob.nl 
www.cob.nl
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Deze keer in de Onderbouwing  Ondergronds parkeren

Napraten over de Dag van het Ondergronds 
Bouwen: hoe bouwen bewoners en bouwers 
aan vertrouwen? / pagina 5 

Een expertteam van COB onderzocht 
de kosten en risico’s van tunnelplannen  
in Haarlem. / pagina 42

Om een mooi en opgeruimd stationsplein te 
creëren, kiezen gemeenten en Prorail steeds 
vaker voor ondergrondse fietsenstallingen. 
/ pagina 8

Holger Netzel ontwikkelde een toegepaste 
 rekenmethode waarmee schade door 
 grondvervormingen voorspeld én voorkomen  
kan worden. / pagina 46

En verder ...

Op de zeepkist: Martin van Staveren, expert 
risicomanagement

Wanneer ondergronds parkeren? Gemeenten 
aan het woord

Den Haag, duurzaam bereikbaar

Uitdagende bouwput in hartje Utrecht

Gezondere lucht dankzij ondergronds parkeren 

Parkeren onder de Amsterdam grachten? 

Daglicht in ondergrondse ruimten 

Beleving en veiligheid van parkeergarages

Exploitatie en beheer 

Creatief atelier: enthousiasmeren voor onder-
gronds ruimtegebruik
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De afgelopen jaren voerde het Consortium 
Delft Cluster-COB diverse onderzoeken uit. 
Een overzicht van de resultaten voor bouw-
putten. / pagina 21

Netwerken over een 
glibberige loopplank
 

Nog niet zo lang geleden werd het COB gevraagd een 
onderzoek te doen naar ‘de ondergrondse chaos’. Een 
gedegen rapport liet de ernst van de situatie zien.  ‘De 
problemen zijn bekend’, beweerden sommigen laco-
niek. Ja, en dan? Wat doen we eraan? Voor velen is het 
toch vooral ‘zand erover’, of iets dat partijen onderling 
maar moeten uitmaken.

Ordening is voor de vrije markt onder onze voeten geen 
bedrijfseconomische missie. Of toch wel...? Vragen 
graafschades om het aanwijzen van schuldigen, of om 
een aanpak die de levering veiligstelt? Ik ben blij te 
constateren dat binnen COB het begrip ‘netwerken’ nu 
ook leidt tot het verlangen om meer te willen betekenen 
dan kennis ontwikkelen. Een verlangen om samen een 
missie te zien en een verschil te maken. 

Jack Amesz sprak onlangs de woorden: ‘bouwen aan 
vertrouwen’ als missie voor het COB. Vanuit vertrouwen 
kun je inspireren en organiseren. Een veilige geordende 
ondergrond voor dagelijks gebruik creëren. Tot de rij 
van dankbare afnemers behoren dan zeker niet alleen 
partijen voor wie bereikbaarheid van levensbelang is, 
maar ook bomen die ruimte krijgen om te wortelen. En 
iedereen die wel eens struikelt over slecht plaveisel of 
balanceert op glibberige loopplanken.

Reageer op Helene Fentener van Vlissingen via  
redactie@cob.nl.

Column
Helene Fentener van Vlissingen, beleidsadviseur 
Ruimtelijke Ordening, gemeente Utrecht
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Op de zeepkist krijgt iedereen de kans om vrijuit te spreken. Deze keer neemt 

Martin van Staveren, expert risicomanagement bij Deltares, het woord:

keten van gebrek aan alertheid, nalatig-
heden, miscommunicatie, of gewoon 
fouten. De ene afwijking versterkt de 
andere. Het gaat van kwaad tot erger, 
omdat ze niet op tijd worden onder-
vangen. De kunst is dus om organisaties 
zo in te richten, dat missers wel worden 
opgevangen. 
Ik pleit daarom voor veel meer aandacht 
voor de organisatorische aspecten van 
bouwprojecten. Projectorganisaties 
moeten zo worden ingericht, dat het 
loont om gestructureerd om te gaan 
met onzekerheden. Risico’s moeten be-
spreekbaar zijn binnen en  tussen orga-
nisaties. Een ander punt van aandacht 
is contractvorming. Het moet glashelder 
zijn welke partij of partijen welke ri-
sico’s het beste kunnen  beheersen. He-
laas lijkt het er vaak op dat we nog niet 
rijp zijn voor een dergelijke transparan-
tie.  Ten derde, niets is zo veranderlijk 
als een risico. We moeten continu alert 
zijn op veranderingen en wijzigingen, 

‘Problemen zijn niet van technische, maar van organisatorische aard.’

Op de 
zeepkist

die optreden in een project. Steeds 
de vertaalslag maken: wat  betekent 
dit voor de risico’s, en voor wie? Zo’n 
vorm van modern risicomanagement 
invoeren lijkt simpel, maar is het niet. 
Effectief risicomanagement, dat veel 
verder gaat dan risico’s afvinken van 
standaardlijstjes, vergt een omslag in 
structuur en cultuur.’

Contact
Martin.vanstaveren@deltares.nl

Op 17 april 2009 promoveerde  

Martin van Staveren op dit thema aan de 

Universiteit van Twente.

‘Ik zie projectrisico’s fors toenemen: 
projecten in de bouw worden steeds uit-
dagender en complexer. Bovendien zijn 
verwachtingen vaak (te) hooggespannen. 
Daarom vind ik dat de bouwsector de 
kunst van risicomanagement structu-
reel moet gaan toepassen. We kunnen 
bijvoorbeeld leren van de offshore-sector 
en de procesindustrie. En om erover te 
communiceren. Onzekerheden horen 
bij ondergronds bouwen. Organisaties 
moeten doordrongen raken van de 
noodzaak om gestructureerd om te gaan 
met onzekerheden. 
Onze kennis in de bouw is inmiddels zo 
ver ontwikkeld, dat problemen in deze 
sector meestal niet van technische aard 
zijn, maar van organisatorische aard. 
Met andere woorden: de uitdaging zit 
vooral in het organiseren van de juiste 
kennis voor het tijdig signaleren en 
 reageren op risico’s. Gaat er één keer 
iets mis, dan is er vaak nog niet veel aan 
de hand. Maar vaak gaat het om een 

Foto: Bert de Jong

De verhoudingen tussen aannemers en 
 bewoners rond de aanleg van Spoorzone 
Delft, daar ging het over tijdens de workshop 
‘bewoners en hun betrokkenheid’. De Spoor-
zone is een gebied van circa 40 hectare rond 
het station en de spoorlijn door Delft, ten 
westen van het centrum. Het huidige trein-
viaduct en een aantal huizen gaan tegen de 
grond en deze zomer start aannemerscom-
binatie CrommeLijn met de aanleg van een 
spoortunnel. De ambitie van gemeente Delft 
en ProRail is om de Spoorzone te ontwikkelen 
tot een hoogwaardig stedelijk gebied.

Stad een impuls geven 
In 2006 heeft een aantal inwoners van Delft 
Werkplaats Spoorzone Delft opgericht. Met 
deze onafhankelijke vereniging proberen zij 
een nieuwe impuls aan de stad te geven, door 
samen te werken met betrokken partijen bij 
Spoorzone Delft, zoals gemeente, aannemers 
en bewoners. En door de TU Delft erbij te 

betrekken en activiteiten voor scholieren te 
ontwikkelen. Bert Slagmolen, bewoner van 
Delft en voorzitter van Werkplaats Spoorzone 
Delft: ‘We zijn nadrukkelijk geen belangen-
groepering, daar heb je andere organisaties 
voor. Wij proberen het grotere belang van de 
hele stad voorop te stellen. Aan de hand van 
dit tunnelproject willen we laten zien wat een 
bouwproject in positieve zin voor een stad 
kan betekenen.’ Daarbij gaat de Werkplaats 
niet voorbij aan negatieve zaken als overlast. 
‘Overlast is één aspect. Ondernemers worden 
misschien chagrijnig als de bereikbaarheid 
verslechtert en er risico’s zijn. Maar wij kijken 
hoe we de winkels wél bereikbaar kunnen 
houden. En we benadrukken juist wat de 
toegevoegde waarde is van dit bouwproject. 
Het is nu even afzien, maar straks heb je er 
baat bij. Wij proberen Delftenaren al tijdens 
de bouw de vruchten te laten plukken, door 
 bijvoorbeeld studenten bij praktijkonderzoek 
te betrekken. Of een project met school-

Het thema van de Dag van het Ondergronds Bouwen 2009 was ‘Bouwen 

aan vertrouwen’. Een meer dan actueel thema gezien de  gebeurtenissen rond 

de Noord/Zuidlijn in Amsterdam en Keulen.  Met drie workshop leiders van 

die dag praten we na over wat  bouwers en bewoners kunnen doen om 

betrouwbaar bouwen te bereiken.

Dag van het Ondergronds Bouwen: Terugblik op twee workshops

Meer Begrip kweken

en TrOTs uiTsTralen

Aannemerscombinatie
In aannemerscombinatie CrommeLijn 

zijn de volgen de bedrijven vertegen-

woordigd: CFE, Haverkort Voormolen 

TBI Infra en Dura Vermeer.
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kinderen op touw te zetten, zoals het (Delfts)
blauw schilderen van dichtgespijkerde 
panden die straks gesloopt gaan worden. 
Zo wordt dat deel van Delft geen spookstad, 
maar krijgt het tijdelijk een nieuwe functie.’

Trage samenwerking
De Werkplaats heeft inmiddels een half 
miljoen euro aan subsidies en toezeggingen 
ontvangen. Slagmolen vindt het contact 
met de gemeente en andere partijen goed, 
maar het duurt lang voordat de Werkplaats 
concrete stappen kan zetten. ‘En dat terwijl 
iedereen gebaat is bij onze initiatieven. We 
zijn pioniers op dit gebied – misschien dat 
de gemeente en andere organisaties nog 

 moeten wennen aan een partij zoals wij.’
Het kan er ook aan liggen dat het Werkplaats-
initiatief nog onvoldoende breed wordt 
gedragen door burgers en gemeente, vindt 
Jan Luijten, bestuursvoorzitter van aan-
nemerscombinatie Crommelijn – de partij 
die de spoor tunnel in Delft gaat aanleggen. 
‘Hoe meer draagvlak, hoe meer invloed en 
hoe  eerder partijen zullen  luisteren en in 
beweging komen’, zegt Luijten. Hij vindt de 
Werkplaats een goed initiatief: ‘Als bouwen-
de partij kun je een klankbord en positieve 
stimulator als de Werkplaats goed gebrui-
ken, maar het ontbreekt hen aan voldoende 
rugdekking om een echte partij van betekenis 
te zijn.’

• Bert Slagmolen 
is sinds 1979 organisatieadvi-

seur. De laatste jaren richt hij 

zich op het ontwikkelen van 

 instellingen en ondernemingen 

tot hoog presterende organisa-

ties. Als inwoner van Delft past 

hij zijn kennis en ervaring ook 

als vrijwilliger toe, zoals voor 

Werkplaats Spoorzone Delft.

bert.slagmolen@a13c.nl

• Jan Luijten 
is voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Combinatie Crom-
meLijn (CFE/Dura Vermeer/
TBI) en is tevens directievoor-
zitter van TBI Infra. Hij heeft  
25 jaar ervaring in het realise-
ren van projecten in de civiele 
techniek waarbij ontwerp en 
uitvoering zijn gecombineerd.
info@haverkortvoormolen.nl

• Peter Jurgens 
is managing partner van Boer & 
Croon Corporate Communica-
tion, een strategisch communi-
catieadviesbureau. Hij houdt 
zich bezig met positionering, 
reputatie- en issue manage-
ment en communica tie strate-
gieën van grote organisaties.
p.jurgens@boercroon.nl

Attente aannemer
CrommeLijn steunt de initiatieven van de 
Werkplaats Spoorzone Delft, met name om 
vanuit een positief gezichtsveld de realisatie 
van de tunnel te benaderen. Zo wil 
 CrommeLijn attent omgaan met de omgeving 
van bouwprojecten, zoals bewoners, en zal 
het zich houden aan het convenant ‘de 
attente aannemer’, zoals dat door een aantal 
aannemers met opdrachtgever ProRail in 
2008 is ondertekend. Hierin staat een 
checklist van omgevingsfactoren waarmee de 
ondertekenaars rekening houden. Een 
daarvan is overlast. ‘Dat zit ‘m bijvoorbeeld in 
goede communicatie. Uiteraard probeer je 
overlast zoveel mogelijk te beperken, maar 
als je niet kunt voorkomen dat je in een 
woonomgeving op zaterdagochtend vroeg 
lawaai moet maken, kondig dit dan ruim van 
tevoren aan en leg uit waarom het noodzake-
lijk is. Bewoners zullen veel toleranter zijn als 
je ze er niet mee overvalt’, zegt Luijten. De 
communicatie met burgers loopt via ProRail 
en de gemeente die samen met de andere 
partijen naar buiten treden als Spoorzone 
Delft. ‘Het is onze taak om ProRail te voorzien 
van juiste informatie.’ 
Zowel het initiatief van de Werkplaats als de 
workshop over de relatie tussen burgers en 
bouwers op de Dag van het Ondergronds 
Bouwen vond Jan Luijten nuttig. ‘Het is goed 
om te zien dat we allemaal hetzelfde willen: 
van dit project een succes maken en van Delft 
een mooie stad.’  

Trots uitstralen
Issuemanager Peter Jurgens hield een 
workshop over bouwen aan vertrouwen en 
trots rond bouwprojecten. Volgens hem hoort 
bij attent en goed communiceren ook 
verwachtingen managen en openheid van 
zaken geven over risico’s. ‘Zo voorkom je dat 
je het bouwproces en de resultaten op 
voorhand mooier afschildert dan ze zullen 
zijn. Want ben je te positief en kun je je eigen 
beloftes niet waarmaken, dan valt iedereen je 
later aan. Aan de andere kant kan te veel 
openheid tegen je werken: zowel opdracht-
gever als burgers kunnen schrikken van de 
risico’s of hoge bedragen en tegen het project 
stemmen.’ Hoe moet je als gemeente of 

bouwer met dit dilemma omgaan? Jurgens 
pleit ervoor de balans te zoeken. ‘Bij de 
Noord/Zuidlijn is de balans duidelijk scheef: 
het project kreeg groen licht, maar op 
technisch en financieel gebied waren veel 
risico’s weggemoffeld. Als openbaar bestuur 
kun je zo niet met je burgers omgaan.’ De 
balans kan ook doorslaan naar de andere 
kant. Jurgen noemt het vaccinatieprogramma 
voor meisjes ter bestrijding van baarmoeder-
halskanker. 
‘Er kwamen weinig meisjes een prik halen 
omdat de pers en actiegroepen op internet de 
risico’s sterk benadrukten. Het is de kunst 
om de balans te vinden en de meerwaarde te 
benadrukken van een project, waarmee je 
negatieve aspecten kunt relativeren.’
Naast het vinden van de balans pleit Jurgens 
ervoor om als bouwer vaker trots te zijn op 
projecten die goed verlopen. En die trots ook 
uit te dragen. ‘Een project dat zonder 
incidenten verloopt, beschouwen we als 
normaal. Maar aan elk project kleven risico’s, 
dus mag je trots zijn als je er zonder kleer-
scheuren doorheen komt. Zo bevorder je een 
 positievere reputatie rond ondergronds 
bouwen. Tegelijkertijd zullen mensen 
rekening gaan houden met risico’s. 
En dat is wel zo realistisch.’     

Meer informatie
Presentaties en verslagen van de workshops  

op Dag van het Ondergronds Bouwen:  

www.cob.nl/denkdiep/presentaties.htm

Spoorzone Delft:  

www.spoorzone.info

Werkplaats Spoorzone Delft:  

www.werkplaatsspoorzonedelft.nl

Foto: Lotti Hesper

De panden die gesloopt gaan worden voor de spoorzone Delft kregen een tijdelijke 

nieuwe functie: die van Delftsblauw kunstwerk. 

‘Hoe meer draagvlak, hoe meer invloed en hoe eerder partijen 

 zullen luisteren en in beweging komen’.

Foto: Lotti Hesper



Case

Meer informatie
Jan Eleveld (jan.eleveld@prorail.nl) , projectleider ondergronds fietsparkeren.
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De grond in stadcentra vertegenwoordigt een grote waarde. Het gebied wordt immers 

intensief gebruikt. Geen wonder dat gemeenten en ProRail bij verbouwingen en 

aanpassingen zoeken naar mogelijkheden om ruimte een dubbele functie te geven. 

Ondergrondse fietsenstallingen vormen een efficiënte oplossing voor gecombineerd 

ruimtegebruik bij stations. Vier voorbeelden op een rij.

Fiets onder de grond, 
uit het zicht

Zutphen: van rommelig voorplein
 naar groen stationsplein
Sinds 2006 kunnen fietsers hun rijwiel 
 stallen onder het voorplein van het station in 
Zutphen. De architect heeft de stalling een 
vriendelijke uitstraling gegeven met volop 
aandacht voor verlichting, daglichttoetreding, 
een vriendelijk kleurstelling en transparante 
materialen. De palen waarop het stations-
gebouw in de zandgrond steunt, zijn zorg-
vuldig met extra groutpalen gefundeerd. Het 
station heeft aan allure niet hoeven inboeten, 
het heeft inmiddels zelfs de monumentale 
status verkregen.

Apeldoorn: stationsgebied een zee van ruimte
Tijdens de aanpak van het Apeldoornse stationsgebied werd 
het stationsgebouw in oude glorie hersteld, naar de staat van 
1876. De stationsomgeving oogt als een zee van ruimte, doordat 
de fietsenstalling uit het zicht, onder het station is gebouwd. 
Onder het oude gebouw loopt bovendien de nieuw aangelegde 
Interwijktunnel die noord met zuid verbindt. Alles sluit aan op 
het verdiepte plein. Hierdoor zijn sociale veiligheid en toezicht 
gegarandeerd.  De tunnel vormt een van de wanden van de 
 fietsenstalling, die ruimte biedt aan 1.600 tweewielers. 

Alphen aan den Rijn: eerst de grond saneren
In Alphen aan den Rijn is de vernieuwing van het stations gebied 

in volle gang. Bussen, treinen, nieuw te bouwen kantoren, 
 appartementen en fietsenstallingen moeten de schaarse ruimte 
delen. In 2008 begon de sanering van vervuilde ondergrond. De 

damwanden waren toen al geslagen. Vervolgens kon de grond 
uit de bouwput gegraven worden. In maart dit jaar werden 

de  wanden en kolommen geplaatst. Vanaf 2010 beschikt het 
 station over een voor- en achterplein met fiets- en voetgangers-

tunnel en een ruime fietsenstalling onder het busstation.

Delft: hangende fietsenstalling
Nu is er nog een viaduct. Maar in 2013, als 
het stationsgebied is opgeleverd, bereikt 
treinverkeer het station via een tunnel van 
2.3 kilometer lang. Het gebied gaat flink 
op de schop, waarbij het stationsgebouw 
vol ledig wordt vernieuwd. Fietsers kunnen 
straks naar binnen fietsen, naar de stal-
ling die als een tussenverdieping onder het 
 plafond van de verdiepte stationshal hangt. 
Van daaruit hebben ze toegang tot alle per-
rons, onder de stalling. Die perrons bereiken 
onder de stationshal een diepte van 8 meter. Foto: Prorail

Foto: ProRail

Foto: Benthem Crouwel

Foto: ARCADIS, architect: ir. Beate Vlaanderen



Alphen aan den Rijn: eerst de grond saneren
In Alphen aan den Rijn is de aanpak van het stationsgebied volop 
bezig. Bussen, treinen, nieuw te bouwen kantoren, appartemen-

ten en fietsenstallingen moeten de schaarse ruimte delen. In 
2008 begon de sanering van vervuilde ondergrond. De dam-

wanden waren toen al geslagen. Vervolgens kon de grond uit de 
bouwput gegraven worden. In maart dit jaar werden de wanden 

en kolommen geplaatst. Vanaf 2010 beschikt het station over 
een voor- en achterplein met fiets- en voetgangerstunnel en een 

ruime fietsenstalling onder het busstation.

Delft: hangende fietsenstalling
Nu is er nog een viaduct. Maar in 2013, als 
het stationsgebied is opgeleverd, bereikt 
treinverkeer het station via een tunnel van 
2.3 kilometer lang. Het gebied gaat flink op 
de schop, waarbij het stationsgebouw volle-
dig wordt vernieuwd. Fietsers kunnen straks 
naar binnen fietsen, naar de stalling die als 
een tussenverdieping onder het plafond van 
de verdiepte stationshal hangt. Van daaruit 
hebben ze toegang tot alle perrons, onder 
de stalling. Die perrons bereiken onder de 
stationshal een diepte van 8 meter. 

Foto: van iemand

Foto: van iemand

Foto: van iemand

Meer leefruimte en sneller op de plek van bestemming

Ondergronds 

parkeren
Rijen geparkeerde auto’s voor je deur. Lang zoeken naar een parkeerplek en  

een eind moeten lopen van de parkeerplek naar je bestemming. In grote  

steden is dit aan de orde van de dag: de parkeerdruk neemt toe. In dit  

dossier laten we zien dat ondergrondse parkeergarages een oplossing 

 kunnen bieden. We belichten hoe en wanneer de keuze wordt   

gemaakt om ondergronds te gaan. Welke techniek erbij kan  

komen kijken. En hoe ondergrondse parkeergarages 

 beheerd en gebruikt worden. 
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Infrastructuur. ‘Dat levert veel zoekverkeer 
op, ook omdat onze binnenstad langgerekt is 
en mensen niet ver willen lopen. We zijn  
al jaren bezig met een verkeerscirculatieplan, 
inclusief autoluwe binnenstad, maar door 
alle conflicterende belangen van bezoekers, 
bewoners, bedrijven, winkeliers en horeca-
bedrijven is het lastig om één oplossing te 
vinden waarmee iedereen tevreden is.’
Enkele jaren geleden ontstond het plan voor 
een parkeergarage onder stadsgracht De 
Burgel. Een soort pijpenla: aan de ene kant 
van het centrum erin, aan de andere kant 
eruit. Treep zag veel voordelen in deze inno-
vatieve oplossing: ‘We konden in één klap de 
parkeerproblematiek oplossen, het centrum 
autoluw maken én op maaiveldniveau meer 
uitstraling geven.’ Maar het plan sneuvelde 
in de gemeenteraad, door angst. ‘Angst 
voor  sociale onveiligheid in de pijpenla. En 
angst dat het bouwproject de historische 
bebouwing en grondwaterhuishouding zou 
beschadigen’, verduidelijkt Treep. ‘Niet alleen 
in de gemeenteraad, ook binnen de politieke 
partijen waren de meningen sterk verdeeld. 
Op zich vind ik het niet verkeerd dat emotie 
een rol speelt in de politiek, maar het is wel 

jammer dat er zelfs geen meerderheid was 
voor een onderzoek naar de mogelijke gevol-
gen van het bouwproject.’

Angst wegnemen
Eind 2008 kwam de bouw van een onder-
grondse parkeergarage in Kampen opnieuw 
op de agenda. Niet ín het centrum, maar aan 

de rand daarvan. De gemeenteraad wees 
zeven mogelijke locaties aan, waarvan één 
 onder De IJssel. Treep: ‘Ingenieursbureau 
Oranjewoud doet nu een haalbaarheids-
onderzoek om tot een shortlist van drie 
locaties te komen. Die worden vervolgens 
tot in detail uitgewerkt. Ik hoop dat in deze 
planningsfase angst niet de voornaamste 
raadgever zal zijn.’ Treep vindt de gang van 
zaken rond het vorige plan nog altijd merk-

waardig. ‘Mensen lieten zich leiden door 
de berichtgeving rond ‘probleemprojecten’ 
in onder andere Den Haag en Amsterdam. 
Er werd voortdurend gesproken over de 
mogelijke risico’s, maar die zijn nooit in 
kaart gebracht’, legt hij uit. ‘Ook is er nooit 
gekeken naar mogelijke risicobeperkende 
maat regelen, zoals persen in plaats van heien 

en De Burgel tijdelijk droogleggen.’ Maar 
de vraag is hoe je kunt voorkomen dat zo’n 
project al in de planningsfase stuk loopt op 
irrationele gronden. Hoe neem je de angst bij 
mensen weg? ‘Door alle mogelijke risico’s in 
kaart te brengen en duidelijk te maken hoe 
je die afdekt en wie daarvoor verantwoor-
delijk is’, denkt Treep. ‘De bouwwereld zou 
dat met al zijn ervaring moeten kunnen. Ook 
partijen als COB kunnen daar met voorlich-

‘Angst neem je weg door goed 
te communiceren’

Overvolle Burgwal in Kampen (Foto’s: Merlin Daleman).

In september 2008 bracht het Kennis-
platform Verkeer en Vervoer (KPVV) het 
rapport ‘Parkeerbeleid op middellange 
termijn’ uit. Doel van deze verkenning was 
een discussie op gang te brengen rond het 
vraagstuk: hoe vangen we de parkeerdruk 
in de toekomst op? Want één ding is zeker: 
de parkeerdruk in ons land zal de komende 
tien tot twintig jaar sterk toenemen, met alle 
problemen van dien. ‘Die problemen zijn er 
nu al’, stelt Bram van Luipen, senior adviseur 
Parkeerbeleid en Verkeersmanagement bij 
het KPVV. ‘Het begon in binnensteden en bij 
winkelcentra, later volgden de schilwijken. De 
parkeerdruk verspreidt zich als een olievlek. 
Die ontwikkeling zal in de toekomst alleen 
maar doorzetten, simpelweg omdat er steeds 
meer auto’s bijkomen en mensen hun auto 
vaker gebruiken. Daar komt bij dat steeds 
meer Neder landers in stedelijke gebieden 
gaan wonen. De problemen concentreren 
zich dus juist in de gebieden die toch al een 
knelpunt vormen. Daar mogen we ons met 
z’n allen best zorgen over maken.’

Integrale aanpak
Wie zich nu al ergert aan het voortdurende 

gezoek naar een parkeerplaats, kan dus zijn 
borst natmaken. Of kunnen we nu al maat-
regelen nemen om de problemen van de 
toekomst in de kiem te smoren? ‘In bestaan-
de wijken is dat lastig’, vervolgt Van Luipen. 
‘Eén van de mogelijkheden is mensen voor 
hun eerste auto een parkeervergunning tegen 
een schappelijk tarief te geven en ze voor elke 
volgende auto een hoger bedrag te laten be-
talen. In steden als Dordrecht en  Vlaar dingen 
neemt daardoor de vraag naar tweede 
parkeervergunningen fors af. Daarnaast is het 
belangrijk dat gemeenten hun wijken goed 
ontsluiten voor fietsverkeer en het openbaar 
vervoer. Ook het Greenwheels-concept, dat 
verschillende steden al met succes toepas-
sen, kan uitkomst bieden.’ 
In grote steden wordt steeds vaker al bij de 
planning van nieuwe wijken gediscussieerd 
over extra investeringen om toekomstige 
 parkeerproblemen te voorkomen. Het is goed 
om daar in een zo vroeg mogelijk stadium 
over na te denken, meent Van Luipen, want 
het huidige parkeerbeleid stemt hem over 
het algemeen niet vrolijk: ‘Vooral kleinere 
gemeenten leven vaak in de waan van de 
dag. Daardoor lossen ze voortdurend de 

parkeerproblemen van gisteren op, niet die 
van morgen. Een ander groot probleem is 
dat gemeentelijke verantwoordelijken voor 
 parkeren niet genoeg meepraten over stede-
lijke ontwikkeling. Wat mij betreft kunnen zij 
niet vroeg genoeg aanschuiven bij de ontwik-
keling van ruimtelijke- en verkeersplannen. 
De toenemende parkeerdruk is bij uitstek een 
problematiek die om een integrale aanpak 
vraagt.’ Volgens Van Luipen kan de bouw van 
ondergrondse parkeergarages daar een rol in 
spelen, maar alleen als dat goedkoper wordt: 
‘Vaak lopen plannen voor ondergrondse 
 parkeergarages stuk op de hoge kosten.  
Er ligt een uitdaging voor de bouwwereld 
om technieken te ontwikkelen waarmee dat 
goedkoper kan. Hoe maak je de bouw van 
ondergrondse parkeergarages financieel 
aantrekkelijker? Dat is de hamvraag.’

Pijpenla in Kampen
Zoals in veel steden steken de parkeerproble-
men in het historische centrum van Kampen 
vooral de kop op tijdens koopavonden en 
op zaterdag. ‘We kunnen de auto’s van het 
winkelend publiek lastig kwijt’, vertelt Pieter 
Treep, wethouder Economische Zaken en 

Plannen tegen parkeerdruk

‘Angst is een  
 slechte raadgever’

In dichtbevolkte gebieden in Nederland is het vinden van een 
parkeerplaats vaak een grote uitdaging. En de parkeerdruk zal in 
de toekomst alleen maar toenemen. Wat kunnen we daaraan 
doen? Een integrale aanpak lanceren, waarin onder andere een 
rol is weggelegd voor ondergrondse parkeer garages. Het woord 
is aan de gemeenten.
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Een aantal gemeenten is druk bezig met het 

formuleren van een structuurvisie. Onder-

gronds bouwen vormt daarbij een belangrijke 

component. Gemeenten Rotterdam en Arnhem 

vertellen hoe zij hieraan invulling geven.

John de Ruiter is teamleider Planadvies Ondergrond bij 
Gemeentewerken Rotterdam. ‘Het College van B&W heeft 
gevraagd om een beleidsvoorstel voor de Rotterdamse onder-
grond’, vertelt hij. ‘Er is al het nodige aan beleid, maar dat is 
met name gericht op milieu-aspecten. Steeds vaker hebben 
we ook te maken met aspecten op het gebied van ruimtelijke 
ordening. We willen toe naar een integraal afwegingskader, 
waardoor je in een zo vroeg mogelijk stadium alle relevante 
mogelijkheden en belemmeringen in beeld hebt. Dat is een 
ware ontdekkingstocht: bij elk aspect van de ondergrond zijn 
veel verschillende partijen betrokken, hoe krijgen we die alle-
maal op één lijn? Het is prettig om daarover ook van gedachten 
te wisselen met collega’s bij andere gemeenten. Dat doen de 
kennisnetwerken van COB en SKB gezamenlijk in de Carrousel 
Stedelijk Ondergronds.’

Vroegtijdig informeren
Sinds twee jaar bundelen de verschillende onderdelen van 
Gemeentewerken Rotterdam hun kennis van bodem en 
ondergrond. ‘Nu maken we de stap naar het vroegtijdig 
aanbieden van deze kennis. Wil je een nieuwe wijk ontwik-
kelen, dan moet je al bij de start van het proces weten wat je 
kunt verwachten. Hoe is de grondkwaliteit? Is er een kans op 
archeologische vondsten of op blindgangers uit de oorlog? 
Zijn er mogelijkheden voor koude/warmte-opslag? Als we de 
planologen bij de start van hun werk uitgebreid informeren, 
kunnen zij de meest optimale indeling van een gebied maken 
en een degelijke planning opstellen. Dat komt de doorlooptijd 
ten goede, reduceert kosten, sluit verrassingen uit en zorgt 
voor een optimaal gebruik van de ondergrond.’
Deze aanpak heeft de afgelopen tijd al tot successen geleid, 
vertelt De Ruiter. ‘Tot nu toe stonden we vaak niet stil bij wat 
de meest geschikte plek voor bijvoorbeeld een parkeergarage 
zou zijn: die kwam gewoon waar die noodzakelijk was voor de 
bovengrondse ontwikkeling. Maar het kan ook andersom. 
Als je weet waar de grond stabiel is en diepe bouwputten 
weinig problemen opleveren, kun je daar met je wijkindeling 
rekening mee houden.’
Rotterdam heeft hoge milieu-ambities. Hier ligt ook een 
directe link met de ondergrond. De Ruiter: ‘We ontgraven 

Carrousel

De volgende gemeenten en hoog

heemraadschap organiseren de aan

komende maanden een bijeenkomst voor 

de Carrousel Stedelijk Ondergronds:

Hoogheemraadschap Delfland – 17 juni 2009

Utrecht – september 2009

Amsterdam – november 2009

Zwolle – nog niet bekend

‘Alle kennis zo 
vroeg mogelijk  
beschikbaar’ 

Initiatief SKB en COB:
Structuurvisie Ondergrond  
Rotterdam en Arnhem

ting aan  bijdragen. Ik kijk in ieder geval met 
een  jaloerse blik naar gemeenten die het wél 
gelukt is om de ondergrond in te gaan.’

‘Drive-in museum’ in Woerden
Eén daarvan is Woerden. De gemeente 
speelde al decennia met het idee om een 
 centrumplein te realiseren, een ‘ouderwets 
kerkplein nieuwe stijl’. In 1998 werd die 
ambitie eindelijk vertaald in een masterplan. 
Jan van Leer, coördinator van het cluster 
Bouwkunde, Monumenten en Archeologie bij 
de gemeente Woerden, legt de hoofdlijnen 
uit: ‘We wilden een centraal plein realiseren 
tussen de gotische Petruskerk en de monu-
mentale kazerne, met daar omheen negentig 
appartementen/woningen en achtduizend 
vierkante meter winkeloppervlak. Onder 
het plein moest een parkeergarage komen 
voor 530 voertuigen.’ De gemeente koos om 
een aantal redenen voor een ondergrondse 

parkeeroplossing. ‘Bovengronds liet het plan 
weinig ruimte voor een parkeergarage’, stelt 
Van Leer. ‘Bovendien wilden we de mooie 
kwaliteit van de bebouwing rond het plein 
in stand houden. Ook wilden we niet hoger 
bouwen dan elf meter − de hoogte van de 
kazerne. Tot slot wilden we graag het ‘blik’ 
van de straat halen.’
Discussies heeft het plan nooit opgeleverd. 
Pas toen de bouwaanvraag werd ingediend, 
gaven omwonenden en winkeliers aan zich 
zorgen te maken over onveiligheid en overlast 
tijdens de constructiefase. ‘Er moest veel 
zand en veen worden weggevoerd. Mensen 
zagen op tegen al het vrachtverkeer’, verklaart 
Van Leer. ‘Daarom hebben we samen met 
de projectontwikkelaar een uitvoeringsplan 
opgesteld en dat via informatiebijeen-
komsten gecommuniceerd naar de burgers. 
We  hebben duidelijk gemaakt wat de risico’s 
waren en hoe we die wilden ondervangen. 
Door te laten zien dat we alles onder  controle 
hadden, konden we veel ongerustheid 
 wegnemen.’

Schip in de grond
Om het gevoel van veiligheid te vergroten 
zou de rechthoekige parkeergarage maar één 
verdieping tellen. Maar toen archeologische 
proefsleuven in 1999 uitwezen dat de garage 
dwars door de restanten van een Romeins 
castellum zou gaan, werd het  ontwerp aan-
gepast tot een kleiner oppervlak en twee 
verdiepingen. Van Leer: ‘De  Romeinse 
 nederzetting moest bewaard  blijven, daar 
was iedereen in Woerden het over eens. Zelfs 
toen bleek dat het project drie  miljoen euro 
duurder uit zou vallen.’ Maar de ondergrond 
had nóg een verrassing in petto. Tijdens de 
sanering van de bodem onder de Nieuwe 
Markt in de zomer van 2003 stuitte de 
uitvoerder op hout. ‘De overblijf selen van 
een Romeins schip’, verduidelijkt Van Leer. 
‘We hebben direct actie ondernomen en 
een opgravingsplan gemaakt. Het schip 
bleek grotendeels te zijn vergaan. Een klein 
deel is opgegraven en ter conservering naar 
het  Romeins museum in het Duitse Mainz 
vervoerd. Het achtersteven zal uiteindelijk in 
Woerden tentoongesteld worden.’ De archeo-
logische vondst had geen gevolgen voor het 
ontwerp van de parkeergarage, wel voor de 
beleving ervan. Van Leer: ‘Op de plaats in de 
garage waar het lag, hebben we afbeeldingen 
van doorsneden van het schip opgehangen. 
De mensen waarderen dat, want ze waren 
zeer betrokken bij de ontdekkingen en opgra-
vingen. Bij de opgraving van het schip hebben 
we zelfs tribunes geplaatst. Ook hebben we er 
webcams opgezet en een wekelijkse nieuws-
brief uitgebracht. Door dit project is archeo-
logie echt gaan leven in Woerden. Ik ben 
ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan 
de positieve beleving van onze ondergrondse 
parkeergarage. Het ‘drive-in museum’ is een 
groot succes.’

Meer informatie
vindt u op de onderstaande sites.
www.kpvv.nl

www. woerden7.nl

www.drive-in-museum.nl

In het kader op pagina 39 kunt u verder lezen 
over Castellum.

 

• Ing. Jan van Leer
studeerde in 1984 af aan de 
HTS in Den Bosch. Inmiddels 
werkt hij 25 jaar bij de lokale 
overheid. In Woerden is hij 
sinds 2001 coördinator cluster 
Bouwkunde, Monumenten  
en Archeologie. Vanuit deze 
 functie was hij betrokken  
bij de voorbereiding en reali-
satie van het Centrumplan 
Hoochwoert, waarvan par-
keergarage Castellum onder-
deel uitmaakt.
leer.j@woerden.nl

• Pieter Treep
is een oudgediende in de  poli -
tiek van Kampen (CDA). Hij 
werd raadslid in 1986. In de 
 jaren negentig trad Treep toe 
tot het waterschaps bestuur, 
maar hij keerde in 2003 terug 
in de gemeenteraad. Sinds 
 januari 2009 is hij wethouder 
voor onder meer Economische 
Zaken en Infrastructuur.
p.treep@kampen.nl

• Bram van Luipen
Civiel ingenieur Bram van 
 Luipen is als senior adviseur  
bij het KPVV gespecialiseerd  
in parkeren en verkeers ma- 
nagement. Eerder werkte hij 
als  ver keersplanoloog bij de 
 ge meen te Rotterdam. 
bram.vanluipen@kpvv.nl

‘We wilden graag het  
blik van straat halen’
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Net als in andere dichtbebouwde steden 
neemt de parkeerdruk in de residentiestad 
toe. ‘Met bijbehorende problemen’, zegt Myra 
Stoll, beleidsmedewerker bij de afdeling Ver-
keer & Infrastructuur van de dienst Stedelijke 
Ontwikkeling. ‘Als historische stad is Den 
Haag niet berekend op het huidige autobezit: 
de vraag naar parkeerruimte is groter dan het 
aanbod. In het centrum vallen de problemen 

nog mee, omdat de gemeente betaald par-
keren inzet om mensen te ontmoedigen met 
de auto naar de binnenstad te komen. Maar 
in de omliggende wijken, waar vrijwel alleen 
bewoners parkeren, heeft dat vaak geen zin.’ 
Die mensen kunnen vooral ‘s avonds hun 
auto steeds vaker niet kwijt. Dat bleek uit een 
recent onderzoek naar de parkeer situatie in 
dertig buurten: ongeveer tweederde kampt 

met dit probleem. ‘In veertien van deze 
woongebieden kunnen betaald parkeren en 
een duurdere tweede parkeervergunning 
een oplossing bieden’, vervolgt Stoll. ‘Maar 
in vijf buurten is het probleem te groot. In 
de Vruchtenbuurt bijvoorbeeld zijn een paar 
honderd parkeerplaatsen te weinig. Daar 
moet echt capaciteit bij. Maar waar leg je die 
extra parkeerplaatsen aan?’

• John de Ruiter
John de Ruiter is teamleider 
Planadvies Ondergrond en 
daarvoor projectleider en 
teamleider Marktgroep Milieu 
bij Gemeentewerken Rotter-
dam. Hij studeerde Land- en 
Watermanagement en heeft 
bij diverse adviesbureaus ge-
werkt op het gebied van bodem 
en hergebruik van grond- en 
reststoffen.
j.deruiter@gw.rotterdam.nl

• Marion Visser 
is senior beleidsadviseur bij de 
afdeling Milieu in Arnhem. Ze 
studeerde Fysische Geografie 
aan de VU Amsterdam, waar-
na ze een postdoctorale oplei-
ding Milieukunde volgde. Na 
een functie bij milieu-advies-
bureau Geofox ging ze aan de 
slag bij de gemeente Arnhem. 
Daar werkt ze inmiddels elf 
jaar in verschillende functies.
 Marion.visser@arnhem.nl 

 jaarlijks tussen 1 en 1,5 miljoen ton grond, onder 
andere voor parkeergarages. Goed voor circa 80.000 
vracht wagenbewegingen. Als we de grond dichtbij de 
ont graving kunnen hergebruiken, beperken we de over-
last en de CO2-uitstoot. Dus brengen we in kaart waar 
de grond direct of in de nabije toekomst van pas komt 
en of het materiaal daarvoor opgewaardeerd moet wor-
den. Reinigen doen we ook zo dichtbij mogelijk. Grond-
stromenoptimalisatie op basis van duurzaamheid dus.’ 

Integrale visie
Zijn collega Marion Visser is senior beleidsadviseur 
bij de gemeente Arnhem. Ook Arnhem werkt aan een 
structuurvisie en Visser levert daarvoor de bouwsteen 
‘ondergronds ruimtegebruik’ aan. ‘Wij zien de onder-
grond als extra dimensie’, vertelt ze. 
‘We hebben de stad ingedeeld in een aantal gebieden. 
Per deelgebied hebben we de actuele situatie in kaart 
gebracht: wat hebben we – boven én onder de grond - 
aan blauw (water), groen (natuur), grijs (infrastructuur) 

en rood (bebouwing)? Daarnaast hebben we geïnventa-
riseerd welke plannen er liggen voor de bovengrond en 
hoe de ondergrond daar, voor de gemeentelijke doelen, 
toegevoegde waarde aan kan verlenen. Tenslotte kijken 
we naar de mogelijkheden van de ondergrond: op welke 
plekken liggen er kansen voor toekomstig gebruik en 
hoe kunnen we daar zo slim mogelijk mee omgaan? 
Waar ligt het bijvoorbeeld voor de hand om drink-
water te winnen? Kunnen we functies bundelen? Waar 
verwacht je een hoge concentratie functies waarbij 
parkeergelegenheid van belang is? En is ondergronds 
parkeren dan een oplossing?’

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt. Is er 
bijvoorbeeld ergens koude/warmte-opslag mogelijk 
én gevraagd? Dan zal Arnhem dat stimuleren. Visser: 
‘Soms sla je meerdere vliegen in een klap. Stel: je hebt 
een wijk met veel huurwoningen van één corporatie, 
meestal niet de meest koopkrachtige wijk, en in die 
wijk komen ook grondwaterverontreinigingen voor.  
Als je daar met koude/warmte-opslag een eigen 
 energiesysteem kunt realiseren, waarmee je ook  
nog de grondwaterkwaliteit verbetert, word je onaf-
hankelijk van de energieleveranciers, ontloop je prijs-
stijgingen voor gas en elektriciteit en kun je goedkoop 
saneren. Goed voor het comfort, het milieu en voor de 
koopkracht, het principe van people, planet, profit.’
Arnhem heeft, mede dankzij bovengronds ruimtegebrek 
en landschappelijke waarden, een positieve grond-
houding ten aanzien van ondergronds bouwen. ‘De 
valkuil is vooral dat we ongebreideld aan de slag gaan. 
We moeten goed voor ogen houden dat de ondergrond 
in miljoenen jaren tijd gevormd is en dat ingrepen 
vaak onomkeerbaar zijn. Een weldoordacht gebruik is 
 noodzakelijk.’
De structuurvisie zal ook daarbij goede diensten 
bewijzen. ‘Ondergronds ruimtegebruik staat op de 
agenda en krijgt vroegtijdig een plek in de planontwik-
keling. We kunnen integrale afwegingen maken en zo 
duurzame oplossingen implementeren.’

Meer informatie
Anne Kamphuis, COB, anne.kamphuis@cob.nl
Geiske Bouma, SKB, geiske.bouma@skbodem.nl

‘Parkeergarage bouwen waar 
de grond stabiel is en de 
wijk daarop aanpassen’

Parkeergarage Arnhem Centraal (beeld: gemeente Arnhem). 

Parkeren in Den Haag

Den Haag werkt hard aan de Haagse Nota Mobiliteit. In de 

opvolger van het huidige verkeersplan geeft de gemeente aan 

hoe zij de stad duurzaam bereikbaar wil maken. Belangrijk 

onderdeel van het verkeersbeleid voor de middellange (2020) 

en lange (2030) termijn is parkeren. In de plannen spelen 

betaald parkeren, ondergrondse parkeergarages en P&R-voor-

zieningen een centrale rol.

‘We moeten de  
ondergrond in’
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Thema opening technische aspecten  Foto’s ?

bij de ingang met zijn abonnement. Dan gaat 
het ‘ontvangstgebouw’ open en rijdt hij zijn 
auto op een plateau. Vervolgens meldt hij 
zich weer af en gaat de deur dicht. Dan zakt 
het plateau naar één van de twee onderlig-
gende parkeerlagen. Daar wordt de auto 
negentig graden gedraaid en door een 
‘shuttle’ naar een beschikbare parkeerplaats 
gebracht. Vervolgens pakt een transporter de 
auto bij de wielen op en zet deze ‘dwars’ weg. 
Als de bewoner zijn auto weer nodig heeft, 
identificeert hij zich bij het ‘uitgiftegebouw’ 
en haalt het systeem zijn auto op.’

Schroom valt weg
Een ondergrondse oplossing is natuurlijk 
duurder, maar Ballast Nedam heeft de kosten 
binnen de perken kunnen houden.  
Schreiber: ‘De twee lagen hebben verschil-
lende hoogten: 2,10 en 1,70 meter. Daardoor 
hoefden we minder diep de ondergrond in. 
Ook hebben we de damwand in een kleilaag 
geslagen, waardoor er minder bemaling 
nodig was.’
Naast ruimtebesparing biedt een mechani-
sche parkeergarage meer voordelen. Het is 
veiliger, vertelt Schreiber: ‘Mensen hoeven 
zelf niet de garage in, maar ook vandalen en 
dieven komen niet binnen. En niemand hoeft 
een plaats te zoeken. Dat scheelt veel tijd en 
ergernis.’ Hoewel Ballast Nedam ook een 
mechanische parkeergarage (zestig plaatsen) 
onder het Amsterdamse Staringplein heeft 
gebouwd, is de spoeling nog behoorlijk dun 
in Nederland. ‘Gelukkig komen er steeds 
meer, bijvoorbeeld onder appartementen-
complexen’, zegt Schreiber. ‘De schroom valt 
weg. Door minder geslaagde projecten waarin 
auto’s beschadigd raakten, ontstond er 
twijfel over de bedrijfszekerheid van vol-
automatische parkeergarages. Ook vrezen 
mensen dat ze lang op hun auto moeten 
wachten. Maar de gemiddelde wachttijd 
bedraagt twee minuten, veel minder dan je 
kwijt bent in een normale parkeergarage.’

Park & Ride
RandstadRail is één van de oplossingen 
waarmee Den Haag mensen aanmoedigt om 
niet met de auto naar de stad te komen. Dat 
werkt: Myra Stoll bijvoorbeeld reist dagelijks 
met de lightrailverbinding van haar woon-
plaats Nootdorp naar het stadhuis. Maar ook 
mensen die geen goede openbaarvervoer-
verbinding van hun huis naar de stad hebben, 
kunnen de fileknelpunten vermijden: met 

• Myra Stoll 
is beleidsmedewerker bij de 
 afdeling Verkeer en Infrastruc-
tuur van de Dienst Stedelijke 
Ontwikkeling in Den Haag. Ze 
houdt zich voornamelijk bezig 
met het ‘thema’ parkeren. Op 
dit moment werkt ze aan een 
nieuw kader voor het Haagse 
Parkeerbeleid.
m.stoll@dso.denhaag.nl

• Jan Duffhues 
is sinds 2006 adviseur Mobi-
liteit bij Movares. Als vervoers-
planoloog ligt zijn specialiteit 
bij ketenmobiliteit/ P&R en  
de relatie tussen mobiliteit  
en ruimtelijke ontwikkeling.  
Momenteel houdt hij zich 
 namens de Zuidvleugel in Den 
Haag bezig met onder  andere 
de relatie tussen spoor capa-
citeit en ruimte lijke ordening 
(in het kader van Randstad 
 Urgent).
jan.duffhues@movares.nl

• Jaap Schreiber 
houdt zich als Manager Busi-
ness Development bij Ballast 
Nedam in Nieuwegein onder 
andere bezig met de mobi-
liteitsvraagstukken binnen 
 projecten en is actief in de 
markt met het realiseren van 
alle soorten parkeeroplossin-
gen. De nieuwste trend hierin  
zijn modulaire en tijdelijke 
parkeeroplossingen. 
j.schreiber@ballast-nedam.nl

Park & Ride (P&R). Het idee is dat je je auto 
bij een transferium aan de rand van de stad 
parkeert en verder reist met het openbaar 
vervoer. P&R bewijst op veel plaatsen in 
Europa zijn waarde, maar het succes hangt 
nauw samen met de lokale omstandigheden. 
Daarom vroeg de gemeente aan Movares of 
zij de haalbaarheid van een P&R-voorziening 
bij het stadion van ADO Den Haag wilden 
onderzoeken. ‘Dat was één van de mogelijke 
ondersteunende maatregelen bij het 
verkeerscirculatieplan’, vertelt Jan Duffhues, 
adviseur Mobiliteit bij Movares. ‘Het ADO 
Den Haag stadion leek een interessante 
locatie voor automobilisten die van de A4 en 
de A12 komen. Het onderzoek richtte zich op 
het voortraject (is de locatie goed bereik-
baar?), de locatie zelf (heeft die voldoende 
uitstraling, is er genoeg capaciteit en zijn de 
looproutes niet te lang?) en het natraject (is 
er een goede aansluiting op het openbaar 
vervoer?).’

Alternatieve locaties
Het voortraject scoorde redelijk in het onder-
zoek: de locatie is goed bereikbaar, maar biedt 
weinig toegevoegde waarde. Duffhues: ‘Als 
automobilisten bij het ADO Den Haag stadion 
arriveren, hebben ze al een groot deel van de 
gebruikelijke file gehad. Dat laatste stukje 
rijden ze dan ook nog wel zelf.’ Op de locatie 
zelf is de spreiding van de parkeerruimte over 
verschillende velden niet ideaal.    ‘Het zou 

efficiënter en herkenbaarder zijn om de 
parkeerruimte op één terrein met een centrale 
toegang te concentreren’, vervolgt Duffhues. 
‘Het natraject is het grootste probleem. 
Mensen moeten een kwartier lopen naar de 
eerste RandstadRail-halte. Ook is er geen 
directe buslijn naar het centrum: mensen 
moeten overstappen op de tram. Dat is niet 
aantrekkelijk.’
Dat laatste knelpunt had de gemeente al 
verwacht, maar een busbaan van zeven 
kilometer aanleggen is niet haalbaar. Daarom 
kreeg Movares het verzoek een regiobrede 
lijst met alternatieve locaties voor de 
P&R-voorziening op te stellen. ‘Die ligt nu bij 
de gemeente’, vertelt Duffhues. ‘Een goede 
optie is bijvoorbeeld Hoornwijk, in de richting 
van Delft en Rijswijk, omdat daar wel een 
goede OV-verbinding met het centrum is. 
Een andere mogelijk is Het Schouw bij 
Leiden. Die locatie ligt verder weg, maar kan 
reizigers toch flinke tijdwinst opleveren. De 
keuze is aan de gemeente.’

Meer informatie
Parkeren in Den Haag:

www.denhaag.nl/smartsite.html?id=23685

En verder:

www.ballastnedam.nl, 

via Projecten/Verankeringen/GEWI-ankers

www.movares.nl/Expertises/Mobiliteit/Parkeren

Oproep aan de markt
Het grote probleem in steden als Den Haag is 
de steeds schaarsere ruimte. Daarnaast 
zitten gebruiksfuncties elkaar vaak in de weg. 
‘Om de stad leefbaar te houden moeten we 
de ondergrond in’, vindt Stoll. ‘Functies als 
‘groen’ en ‘spelen’ kunnen niet ondergronds, 
parkeren wel. Bovendien verdwijnt daarmee 
het blik van de straat. En ondergrondse 
parkeervoorzieningen leveren geld op. Dat is 
nodig, want bouwen onder maaiveld is een 
stuk duurder dan erboven. Als we het 
parkeerprobleem echt willen oplossen, zullen 
we daar geld voor moeten vrijmaken.’ Voor 
verschillende gebiedsherinrichtingen in het 
centrum, wordt daarom de haalbaarheid van 
ondergrondse parkeeroplossingen onder-
zocht. Een voorbeeld is de Noordwal-Veenka-
de. ‘Daar verdwijnt een overkluizing met 
zestig parkeerplaatsen’, zegt Stoll. ‘Daar zou 
een autoberging onder de gracht kunnen 
komen, want de kademuren moeten toch 
worden vernieuwd. Door die werkzaamheden 
te combineren, druk je de kosten.’ Daarmee 
doet Stoll een oproep aan de markt, want de 
gemeente wil dat bedrijven en ontwikkelaars 
de ‘parkeerhandschoen’ oppakken. ‘Al onze 

parkeergarages zijn geprivatiseerd, dus wij 
hebben de kennis en kunde niet in huis’, legt 
ze uit. ‘Wel garanderen we via parkeer-
normen dat er bij bouwprojecten voldoende 
parkeergelegenheid wordt ingepland. Maar 
hoe, ondergronds of bovengronds, dat is aan 
de markt. Iedereen moet voorzien in de 
parkeerbehoefte op eigen terrein.’

Volautomatische parkeergarage
Ballast Nedam zocht de Haagse ondergrond 
op. In 2006 leverde het bouwbedrijf volgens 
een ‘design-construct-maintenance con-
tract’ een ondergrondse én volautomatische 
parkeergarage op in de wijk Rustenburg/
Oosthoek. Aanleiding was de komst van 
Randstad Rail. ‘Daardoor verdwenen zestig 
parkeerplaatsen in de Apeldoornselaan’, 

schetst manager Business Development Jaap 
Schreiber. ‘Om dat verlies voor de buurt-
bewoners te compenseren moest er een 
parkeergarage komen. Maar de ruimte was 
beperkt. Achttien meter in de breedte is te 
weinig voor een parkeergarage, ook onder-
gronds. Daarom werd gekozen voor een 
mechanische variant.’

Volautomatische parkeergarages hebben 
minder ruimte nodig dan hun conventionele 
tegenhangers. Auto’s hoeven immers niet te 
manoeuvreren en ze hebben geen helling-
baan nodig. Om 126 parkeerplaatsen te 
realiseren volstond een bak in de ondergrond 
van 85 meter lang, 18 meter breed en  
7 meter diep. Schreiber: ‘Het werkt heel 
simpel. De buurtbewoner identificeert zich 

‘De gemeente wil dat bedrijven en ontwik-
kelaars de ‘parkeerhandschoen oppakken’

Volautomatisch parkeren in de Haagse wijk Rustenburg/Oosthoek (Foto’s: Ballast Nedam Infra/Autopark).
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Concrete situatie
COB, de Gemeente Amsterdam, het 
 Amster dams Parkeerfonds en  Rijkswaterstaat 
onderzochten de veiligheids- en milieu-
aspecten voor een concrete situatie in 
 Amsterdam: het Amsterdams Parkeerfonds 
heeft plannen om 3000 plaatsen op te heffen 
in de – qua geparkeerde auto’s − overvolle wijk 
De Pijp. De auto’s willen ze onderbrengen in 
drie tot tien volautomatische garages. Zo kan 
de wijk  worden verlost van de parkeerover-
last en wordt de straat teruggegeven aan de 
buurt. De uitkomsten van het onderzoek zijn 
weliswaar locatie specifiek, maar niettemin 
belangwekkend.

Luchtkwaliteit
Belangrijk onderdeel was de luchtkwaliteit in 
de wijk. De hoeveelheid stikstofdioxide en fijn 
stof werd berekend voor drie varianten; het 
straatparkeren (de nulvariant), het parkeren 
in traditionele parkeergarages en het parkeren 
in volautomatische parkeergarages. Ook het 
‘zoekverkeer’ in de wijken en garages werd 
 geschat. Net als het ‘haal- en brengverkeer’ 
naar en van garages aan de rand van het 
gebied. De luchtkwaliteit bij volautomatische 
parkeergarages blijkt zo’n 20 tot 45 procent 
beter dan bij traditionele parkeergarages. Ten 
opzichte van het straatparkeren verbetert de 
lucht kwaliteit tussen de 10 en 20 procent. 
De vol automatische garages halen de winst, 
doordat er minder auto’s rondjes rijden op 
zoek naar een parkeerplaats.

Energie en veiligheid
Het energieverbruik van de volautomatische 
garage is vergelijkbaar met het energieverbruik 
van de traditionele garage. In de volautoma-
tische garage is weinig energie nodig voor 
verlichting en ventilatie. Maar de installaties 
van de volautomaat vragen juist wel energie.
De uitkomsten van het onderzoek naar veilig-
heid zijn evident; een volautomatische garage 
geeft een veiliger gevoel. 

Mooi plein
Het laatste woord over dit onderwerp is 
nog lang niet gesproken. Auto’s, parkeren, 
de  kosten die ermee zijn gemoeid: het zijn 
 geliefde gespreksonderwerpen op verjaar-
dagen. Bestuurlijk is er grote vrees om van 
 ‘autootje pesten’ te worden beticht. Het is dus 
ook een emotioneel onderwerp. Maar wie kent 
niet die andere emotie van een binnenstad 
zonder geparkeerde auto’s als in Italië. Of van 
een mooi Spaans of Duits plein, dat bij het 
vorige bezoek nog een overvolle parkeerplaats 

was. Wonen in steden vraagt om een goede 
omgang met de schaarse ruimte. De auto mag 
daar vanzelfsprekend rijden, maar liever niet 
 parkeren. Dat is beter voor het milieu en dus 
ook voor de mens.

Meer informatie
Wie meer wil lezen over het onderzoek kan rapport 

D10 bestellen via www.cob.nl. Het rapport gaat in  op 

twee deelonderzoeken. Het onderzoek dat hierboven 

 beschreven is – over de luchtkwaliteit bij parkeer-

garages, staat in deel B. Deel A beschrijft de mogelijk-

heden om de luchtkwaliteit rond tunneluitgangen en 

lichte overkappingen te verbeteren.

Vragen aan de auteurs van het artikel? 

Neem dan contact op met Frans Taselaar 

F.Taselaar@HompeTaselaar.nl

of Nic Frederiks 

n.frederiks@dmb.amsterdam.nl

Ondergronds volautomatisch 

parkeren is gezonder en veiliger 

dan traditioneel ondergronds 

parkeren. Dit blijkt uit een 

groot schalig onderzoek dat 

COB, de Gemeente Amsterdam, 

het Amsterdams Parkeerfonds 

en Rijkswaterstaat uitvoerden. 

Een overzicht van de resultaten.

Volautomatisch parkeren beter 
voor mens en milieu

Beeld: Amsterdams Parkeerfonds, CIIID
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Eind dit jaar loopt de onderzoeksovereenkomst van Delft Cluster-COB
af. Een deel van de onderzoeksprojecten richt zich op het ontwikkelen 
van modellen rond de aanleg van bouwputten. De Onderbouwing  
vroeg vijf onderzoekers welke resultaten hun inspanningen hebben 
opgeleverd en wat Nederland daarmee kan, bijvoorbeeld voor de  
bouw van  ondergrondse parkeergarages.

Ondergrondse parkeergarages beginnen meestal als 
bouwput. Bij de aanleg van bouwputten worden de 
damwanden vaak de grond ‘ingetrild’. Uitvoerders 
meten de trillingen die daarbij vrijkomen om, als de 
trillingen te groot worden, reducerende maatregelen te 
nemen en schade aan de bebouwing in de omgeving te 
voorkomen. De meetgegevens spelen dus een belang-
rijke rol tijdens bouwprojecten, maar daarna wordt 
er niets mee gedaan. ‘Zonde’, vindt Paul Hölscher, 
onderzoeker van COB-uitvoeringscommissie TC131. 
‘Die gegevens verschaffen ons informatie. Daarom 
verzamelen we ze nu in een ervaringsdatabase.’ In de 
database worden per bouwproject de gemeten maxi-
male trillingen vastgelegd. Maar daar blijft het niet bij. 
Hölscher vervolgt: ‘We verzamelen ook metadata over 
de projecten, want als je de omstandigheden niet kent, 
weet je niet wat de meetgegevens waard zijn. Je moet 
bijvoorbeeld weten welke planken zijn ingetrild, met 
welk blok dat is gebeurd en in welke bodemgesteld-

heid dat plaatsvond. Die data zijn essentieel, want de 
opgeslagen meetgegevens zijn alleen van waarde voor 
projecten met vergelijkbare omstandigheden.’
De database kan veel betekenen voor de aanleg van 
ondergrondse parkeergarages. Hölscher legt uit: ‘In de 
eerste plaats is het mogelijk om aan de hand van de 
metingen bestaande voorspellingsmodellen te toetsen 
en eventueel bij te stellen. Je kunt er ook nieuwe 
voorspellingsmodellen mee ontwikkelen en bepalen 
met welke parameters je die het best kunt  opbouwen. 
Een andere toepassingsmogelijkheid is toetsing van 
 waarden en classificaties in de SBR-richtlijn: zijn 
die goed of kunnen ze beter? En aannemers kunnen 
de database gebruiken om inzicht te krijgen in de 
 geschiktheid van trillingsreducerende maatregelen, 
zoals voorboren en fluïderen. Uiteindelijk kan dit 
alles trillingsoverlast beperken en tijd- en geldwinst 
 opleveren, omdat aannemers minder grote veiligheids-
marges hoeven in te bouwen.’

Effecten van 

bouwputten 

onderzocht
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Bouwputten en hun ondergrondse omgeving
Behalve door trillingen zijn er ook vervormingen te 
verwachten door de aanleg van bouwputten. COB-
 uitvoeringscommissie F531 doet daar tot 2010 
onderzoek naar. ‘Dan willen we gevalideerde modellen 
hebben, waarmee we die effecten al in de ontwerp-
fase beter kunnen voorspellen’, vertelt Mandy Korff, 
secretaris van de commissie. ‘Daarvoor analyseren we 
metingen die zijn verzameld tijdens de aanleg van de 
stations van de Noord/Zuidlijn (Ceintuurbaan, Vijzel-
gracht en Rokin). De Noord/Zuidlijn heeft het meest 
uitgebreide monitoringssysteem van alle ondergrondse 
bouwprojecten in Nederland, omdat het dwars door 
dichtbebouwd gebied loopt.’
Extensometers en inclinometers monitoren respec-
tievelijk de verticale en horizontale verplaatsing van 
grondlagen. Samen leveren ze informatie over de 
vervormingen door de bouwput, de spanningen in de 
constructie en de verplaatsingen en vervormingen van 
de gebouwen in de omgeving.
De bouwputten van de drie stations zijn smal en 
erg diep. Zeker in vergelijking met bouwputten voor 
parkeergarages. Daarom analyseert de commissie ook 
meetgevens van vijftien andere projecten. ‘We willen 
een generiek voorspellingsmodel voor heel Nederland 
ontwikkelen’, licht Korff toe. ‘Maar eerst brengen we 
eind 2009 een richtlijn uit voor het ontwerpen van 
bouwputten op basis van omgevingsfactoren. Nu 
 gebeurt dat nog te weinig: eerst wordt de bouwput con-
structief ontworpen en pas daarna wordt  gekeken of de 
omgeving schade oploopt. Dat willen we omdraaien: 
eerst randvoorwaarden opstellen om de  omgeving 
te beschermen en op basis daarvan ontwerpen. Zo 
kunnen we veel ellende voorkomen. De  resultaten zijn 
toepasbaar in heel Nederland. Bijna elke stad heeft 
 immers wel een ondergrondse parkeergarage.’

Bouwputten en hun bovengrondse omgeving
Waar Korff en haar collega’s de vervorming van de 
ondergrond onderzoeken, monitort COB-uitvoerings-
commissie F532 sinds eind 2007 de effecten van die 
vervormingen op de gebouwen erboven. ‘Of je nu een 
tunnel boort of een bouwput voor een ondergrondse 
parkeergarage aanlegt, in een bebouwde omgeving 
kunnen grondverzakkingen flinke schade aanrichten’, 
vertelt projectleider Max Hendriks. ‘Daarom kijken we 
niet alleen wat er onder de grond gebeurt, maar ook 
naar de bebouwing op het maaiveld. Dat is lastig, want 
veel factoren spelen daarbij een rol, zoals de fundering, 
de constructie en het materiaal van de gebouwen.’
Hendriks en zijn collega’s maken ook gebruik van de 
metingen bij de Noord/Zuidlijn: de gebouwen langs 
het tracé zijn op verschillende plaatsen uitgerust met 
prisma’s – spiegeltjes die continu de positie van de 
gebouwen meten. ‘Zo hebben we voortdurend inzicht 
in de vervormingen en verplaatsingen die optreden’, 
zegt Hendriks. ‘Uiteindelijk willen we al voor de start 

van een project kunnen bepalen welke gebouwen 
kans maken op schade, zodat bouwers daar rekening 
mee kunnen houden. Zo ver zijn we nog niet, maar 
we  zetten wel stappen in die richting. We maken de 
 factoren inzichtelijk die bepalen of een gebouw ‘kri-
tisch’ is of niet. Daarnaast verbeteren en valideren we 
de  numerieke modellen, waarmee we het gedrag van 
de ondergrond en de bebouwing simuleren.’
Het onderzoek moet resulteren in een schade-
classificatiesysteem om sneller te kunnen bepalen 
welke gebouwen door een ondergronds bouwproject 
gevaar lopen. ‘Dat kan veel gebouwschade voorkomen. 
Het project zal daardoor van grote waarde zijn voor alle 
projecten in een bebouwde omgeving, en dus bij uit-
stek voor de aanleg van ondergrondse parkeergarages’, 
besluit Hendriks.

Verzakkingen compenseren
Maar grondvervormingen zijn niet altijd te  voorkomen. 
Compensation grouting is een maatregel die de 
verzakking van gebouwen tegengaat. Om gebouwen 
op hun plaats te houden wordt grout – een  mengsel 
van water, cement en bentoniet – via in de grond 
ingebrachte  lansen onder de fundering geïnjecteerd. 
Dit voorkomt de verplaatsing van zand en daarmee 
verzakkingen. Grout kan ook worden geïnjecteerd om 
gebouwen weer op hun plaats te krijgen. In dat geval 
komt de ondergrond omhoog en worden verzakkin-
gen gecompenseerd. Een stad als Londen past deze 

techniek veelvuldig toe. Dus waarom Nederland niet? 
‘De grond in Londen bestaat vooral uit klei, wij hebben 
hier veel te maken met zandgrond. Over de toepas-
sing van compensation grouting in zand is nog weinig 
bekend. Daarnaast hebben we in Nederland veel paal-
funderingen. Die moeten bij compensation grouting 
ook omhoog komen. Daar hebben we eveneens weinig 
ervaring mee.’ Aan het woord is Adam Bezuijen, lid van 
COB- uitvoeringscommissie F533 die sinds 2005 via 
model proeven in het laboratorium van Deltares kennis 
 ontwikkelt over compensation grouting in  zandgrond. 
Ook werden veldmetingen van de Vijzelgracht geana-
lyseerd. ‘Onder andere om te weten te komen hoe 
grout zich na het injecteren verspreidt in de onder-
grond’, vertelt Bezuijen. ‘Verder hebben we tijdens de 

•  Adam Bezuijen
Adam Bezuijen is als Expertise Manager 
bij Deltares gespecialiseerd in experimen-
teel onderzoek en analyse van veldmetin-
gen. Op dit moment is hij in dienst van de 
TU Delft voor promotieonderzoek op  
het gebied van compensation grouting. 
Als lid van diverse COB-onderzoekscom-
missies specialiseerde hij zich in boor-
frontstabiliteit en staartspleetgrout. Hij is 
‘core-member’ van de ISSMGE TC 28: 
Geotechnical aspects of underground 
construction in soft ground.
adam.bezuijen@deltares.nl

stabilisatiewerkzaamheden aan de Vijzelgracht met 
meetinstrumenten gekeken hoeveel grout de grond is 
ingegaan om de fundering te verstevigen en wat dat 
heeft opgeleverd. We onderzoeken daar ook of grout-
injectie alleen plaatselijk effect heeft of over een groter 
oppervlak.’
Hoewel F533 nog tot eind 2009 loopt, leverde het 
onderzoek al een aantal inzichten op, met name 
over scheurvorming in de ondergrond als gevolg van 
 compensation grouting. Bezuijen: ‘Scheurvorming 
treedt vooral op bij lage grondspanning. De grond komt 
dan gelijkmatig omhoog. Dat is een groot voordeel. 
Die scheurvorming kunnen we beïnvloeden met de 
groutsamenstelling. Ook bleek dat voor het verdichten 
van losgepakt zand veel meer grout nodig is dan ver-
wacht. Met al deze informatie kunnen we ons voordeel 
doen, bijvoorbeeld als de aanleg van een ondergrondse 
parkeergarage in dichtbebouwd gebied niet helemaal 
volgens planning verloopt.’

Vorst in de grond
Tijdens de aanleg van zo’n ondergrondse parkeer-
garage komen uitvoerders soms verrassingen tegen, 
obstakels in de ondergrond bijvoorbeeld. ‘Met weinig 
manoeuvreerruimte wordt het installeren van dam- en 
diepwanden een lastige, zo niet onmogelijke klus’, legt 
Ger de Lange uit. Hij is projectleider van het onder-
zoek naar grondbevriezing dat eind 2006 binnen het 
Consortium Ondergronds Bouwen van start ging. ‘In 
zo’n geval kan grondbevriezing uitkomst bieden. Met 
behulp van vrieslansen kun je een vrieswand creëren 
in elke gewenste vorm en richting, zonder dat je de 
ondergrond in hoeft. Het is dus een flexibele methode 
om een bouwput aan te leggen, zelfs als je geen  
ruimte hebt.’Daarom wordt grondbevriezing steeds 

vaker  toegepast. De Lange onderzoekt de invloed van 
het proces op de constructie en de omgeving en hij kijkt 
naar het verloop in de tijd. De Lange: ‘Wanneer er een 
vriesfront in de ondergrond ontstaat, zet de grond uit 
en komen de constructie en de omgeving onder druk 
te staan. Bovendien creëert de vrieswand onderdruk, 
waardoor grondwater uit de omgeving wordt aange-
zogen, zeker in kleigrond. Dat vergroot de druk op de 
constructie en de omgeving nog eens extra, met alle 
risico’s van dien. Om te zorgen dat ontwerpers er in 
de toekomst  rekening mee kunnen houden, zoeken 
wij naar  para meters waarmee we dat proces in de tijd 
kunnen modelleren.’ Om de toename van het grondvo-
lume, de druk op constructies en hun omgeving en het 
verloop daarvan in de tijd goed te kunnen onderzoeken, 
heeft Deltares een proefopstelling met een splinter-
nieuwe drukcel gebouwd. Hier kunnen ingenieursbu-
reaus later ook gebruik van maken. De Lange: ‘Met de 
 resultaten van deze proeven en eerdere metingen gaan 
we  wiskundige modellen valideren. En hopelijk kunnen 
we in een vervolgproject zelf veldmetingen doen.’

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek naar trillingen 
(TC131): www.delftcluster.nl/website/NL/page797.asp
 
Kennis delen? Inzicht krijgen in mogelijke uitvoerings-
problemen? Ga dan naar www.GeoBrain.nl. Een  plat- 
form waarbij  professionals elkaar helpen.

Het platform Tunnels en Bouwputten van COB werkt 
aan een programma voor vervolgonderzoek. Meer in-
formatie: Klaas Jan Bakker (Klaas-Jan.Bakker@cob.nl).

•  Ger de Lange
Ger de Lange is senior inge nieursgeoloog 
bij Deltares en gespecialiseerd in bodem-
beweging en het vertalen van geologische 
eigenschappen naar geotechnische  para -
meters. Bij de unit Bodem- en Grondwater-
systemen werkt hij als adviseur bij bodem-
dalingsvraagstukken. Hij was betrokken bij 
het merendeel van de grote tunnelprojec-
ten in Nederland, met name bij de aanleg 
van dwarsverbindingen met  behulp van 
grondbevriezing.
ger.delange@deltares.nl

•  Mandy Korff 
Mandy Korff studeerde in 1999 af aan de 
TU Delft en werkte daarna zeven jaar als 
adviseur bij vele bouwputten in Neder-
land, zoals de diepe stations van de 
Noord/Zuidlijn, het A-theater in Middel-
burg en de Koepoort parkeergarage in 
Delft. Bij de unit Geo-engi neer ing van 
Deltares is zij  ver antwoordelijk voor 
 business development. Ook is ze secreta-
ris van de COB-commissie F531.
Mandy.Korff@deltares.nl

•  Max Hendriks
Max Hendriks is specialist  numeriek 
 modelleren van  constructies. Na zijn 
 promotie aan de TU Eindhoven werkte hij 
zestien jaar bij TNO Bouw en Ondergrond 
en het latere TNO Diana. Sinds twee jaar  
is hij als universitair docent  verbonden aan 
de sectie  Con structiemechanica van de  
TU Delft.
m.a.n.hendriks@tudelft.nl

•  Paul Hölscher
Paul Hölscher is als senior  adviseur bij 
Deltares gespecialiseerd in gronddyna-
mica. Hij speelt een belangrijke rol in 
 verschillende Delft Cluster-projecten. 
Verder was hij als  adviseur betrokken bij 
onder andere de HSL-Zuid in  verband  
met de dynamische stijfheid van de paal-
fundering en de Noord/Zuidlijn voor  
de  risico-beheersing van omgevings-
trillingen tijdens de  exploitatie.
paul.hoelscher@deltares.nl

‘We willen een generiek 
voorspellingsmodel  
voor heel Nederland  

ontwikkelen’

Commissie Diepwanden

In mei start de Commissie Diepwanden (T114), een gezamenlijk initiatief van CUR Bouw & Infra en COB. Deze commissie wil de 

 kennis over diepwanden en positieve ervaringen bij elkaar brengen in een state of the art document. Daarnaast zal de commissie een 

voorstel ontwikkelen voor praktijkonderzoek naar diepwanden en dit zo mogelijk bij de Spoorzone Delft uitvoeren.  

Diepwanden zijn over het algemeen betrouwbaar, mits op de 

juiste wijze aangelegd. Hiervoor is kennis en ervaring nodig. Uit 

de praktijk blijkt dat dit kan worden verbeterd. Daarom zal de 

 commissie onderzoek voorbereiden en (laten) uitvoeren. Daar-

naast hebben uitvoerende partijen met het state of the art 

 document binnenkort een leidraad die zij kunnen gebruiken bij 

ontwerp en uitvoering van diepwanden. 

In de commissie zitten onder andere ervaringsdeskundigen  

uit het project spoortunnel Delft en uitvoerende bedrijven.  

Jan Jonker van Movares neemt het voorzitterschap op zich.  

Voor meer informatie of bijdragen aan het onderwerp kunt u 

contact  opnemen met Klaas Jan Bakker van COB (Klaas-Jan. 

Bakker@cob.nl) of Fred Jonker van CUR Bouw & Infra (Fred. 

Jonker@Curbouweninfra.nl).



Foto: Projectbureau Noord/Zuidlijn
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in focus

Tweede tunnelboor 
Noord/Zuidlijn opgeleverd

Boren is 
beheersbaar
Op 14 april werd de tweede tunnelboor 
van de Noord/Zuidlijn opgeleverd. Een 
gedenkwaardige gebeurtenis, maar 
de boor gaat niet direct de grond in. 
De gemeente Amsterdam wacht het 
rapport van de Commissie Veerman 
af. In afwachting van het rapport doen 
de partijen geen projectspecifieke 
uitspraken. COB draagt wel een duide-
lijke, algemene boodschap uit: boren 
is beheersbaar, ondanks de risico’s. 
Deze risico’s zijn bekend, zoals de 
kans op zettingen en scheurvorming. 
Daarnaast is boren hinderarm, niet 
hindervrij. Internationale boor tunnels 
bestaan echter al tientallen jaren, de 
techniek is volwassen. Met behulp 
van metingen kunnen we het boor-
proces continu bijsturen. Zonder grote 
problemen gingen in Nederland acht 
boortunnels de Noord/Zuidlijn voor, 
waarvan twee in stedelijk gebied. De 
tunnels bewijzen dagelijks hun waarde 
voor mobiliteit en omgeving.
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Naast het nieuwe Bestuurscentrum van Rabobank Nederland in 
Utrecht gaapt een gigantisch gat: de parkeergarage in aanbouw. 
De bouwput is vijftien meter diep, de afstand tot de aanpalende 
gebouwen bedraagt één tot drie meter. Voor welke uitdagingen 
sta je bij de aanleg van zo’n bijzondere bouwkuip?

Parkeergarage Rabobank Nederland in Utrecht

Pal naast hoogbouw 

de diepte in
Johan Galjaard, raadgevend ingenieur bij 
ABT, legt uit: ‘De grondslag in Utrecht is 
zand. Dat betekent dat je, wanneer je dieper 
dan twee meter onder het maaiveld duikt, te 
maken krijgt met grondwater. Je moet de 
bodem afsluiten om de put droog te kunnen 
malen. We moesten dus sowieso onderwa-
terbeton toepassen, ook bij één parkeerlaag 
onder de grond. Omdat deze afsluitende laag, 
samen met de verticale wanden, de duurste 
post vormt bij een  parkeergarage, is het 
kostentechnisch verstandig om compact en 
diep te bouwen. We hebben dus gekozen voor 
een kleinere garage over vier parkeerlagen.’
Projectdirecteur Cees van Breugel van 
Heijmans JP van Eesteren vult aan: ‘Boven-
dien konden we hierdoor simultaan werken 
aan het bovengrondse Bestuurscentrum en 
de parkeergarage. Dat bekort de bouwtijd 
met een aantal maanden en bespaart dus 
fors op de bouwplaatskosten.’ Verder kon een 
veel efficiëntere garage worden ontwikkeld, 
zonder hinderlijke kolommen en kernen van 
het bovengelegen gebouw. Daarnaast 
bereikte het bouwteam nog een voordeel: het 
Bestuurscentrum kon nu worden gefundeerd 
op een paal-plaatfundering, een 2,5 meter 
dikke funderingsplaat op staal, versterkt met 
een aantal tubex-groutinjectiepalen. 

Waterglas injecteren
Bouwen in een oud stadshart is nooit 
eenvoudig, en deze keer vormt daarop geen 
uitzondering. Met veel passen en meten werd 
de locatie bepaald. De bouwput ligt direct 
naast drie andere gebouwen, waarvan de 
dichtstbijzijnde – gebouw Zilver – op slechts 
één meter afstand ligt. Een uitdaging voor 
constructief en geotechnisch ontwerper ABT 
en aannemer Heijmans JP van Eesteren. 
Galjaard: ‘De kunst is natuurlijk om de 
omringende gebouwen stabiel te houden. 
ABT heeft voor ieder gebouw in elke fase van 
het bouwproces nauwkeurig berekend hoe de 
zetting zou verlopen bij de verschillende 

belastingen. Voor de gebouwen op drie meter 
afstand toonden we aan dat de zetting 
acceptabel zou zijn. Voor gebouw Zilver, dat 
op een paalfundering steunt, bleek dat we 
waterglas onder de fundering moesten 
injecteren. Dat is dus gebeurd.’ 
Van Breugel: ‘Tijdens de aanleg van de 
bouwput – ontgraven, stempels plaatsen en 
onderwaterbeton aanbrengen - hebben we 
voortdurend gemonitord hoe de zetting 
verliep, om tijdig in te kunnen grijpen. Dat 
ingrijpen bleek niet nodig. De zetting van 
gebouw Zilver zal uiteindelijk maximaal vier 
millimeter bedragen.’ Sterker nog: op dit 

moment is Zilver iets ‘gegroeid’! Galjaard: 
‘Daar hadden we eigenlijk geen rekening mee 
gehouden, maar we kunnen het wel verklaren. 
De grond onder de bouwput ontspant doordat 
het zand wordt afgegraven. De grond zwelt en 
drukt de grond om de put heen omhoog. Op 
het moment dat we gaan bouwen in de put 
zal de zwel weer iets afnemen en daalt Zilver 
weer een paar millimeter.’

Krimpscheur in bouwkuip
Niet alleen bij het ontwerp, ook bij de 
uitvoering is goed nagedacht over eventuele 
risico’s. Zo is de bouwkuip volledig geïnspec-
teerd voordat het grondwater eruit gepompt 
werd. Van Breugel: ‘Duikers hebben de hele 
wand en vloer geïnspecteerd. Er bleek 
inderdaad een krimpscheur te zijn. Door die 
te repareren terwijl er nog water in de kuip 
stond, konden we gebruikmaken van de 
tegendruk van dat water.’ Doorgaans gebeurt 
de inspectie volledig op de tast, maar het 
water in deze bouwput was uitzonderlijk 
helder, waardoor ook visuele inspectie 
mogelijk was. Galjaard: ‘We hebben zelfs 
eendjes op visite gehad!’
Toen de kuip volledig in orde bleek, werd hij 
leeg getrokken. Van Breugel: ‘Dat hebben we 
heel beheerst gedaan. Je moet het materiaal 
de kans geven om te reageren op het 

 veranderen van de druk. Met inclinometers  
in de diepwanden hielden we de vervorming 
in de gaten.’

Kanaalplaten en viaductliggers
Binnenkort start de bouw van de garage.   
Er is gekozen voor een split level-oplossing. 
Nadeel daarvan is, dat er een sterke muur in 
het midden nodig is om de horizontale 
stempeldruk over te dragen op de andere 
vloer. Een nieuwigheidje is de keuze voor 
kanaalplaten als vloerdelen: doorgaans 
worden die gebruikt als vloerplaat in 
 kantoren, hier functioneren ze ook als 
stempel. Ze hebben dus niet alleen een 
dragende functie, maar vangen ook de druk 
van buiten op. Galjaard: ‘Kanaalplaten zijn 
goedkoper dan de traditionele betonnen 
oplossing en snel te leggen. Bovendien 
kunnen ze zestien meter overspannen, 
waardoor we de parkeergarage zonder 
kolommen kunnen bouwen. Ideaal voor de 
indeling.’ Het dak van de garage tenslotte 
wordt gemaakt van viaductliggers in 
 verkeersklasse 60. Van Breugel: ‘Er staat op 
deze plaats een openbaar vervoer-corridor 
richting het Centraal Station gepland. Trams 
en bussen zullen dus direct over de garage 
heen rijden. Met de keuze voor viaductliggers 
zijn we daarop voorbereid.’

 

•  Johan Galjaard 
trad na zijn studie Civiele Techniek in Delft in  
dienst bij Grabowsky & Poort,  later  Arcadis. Eerst als 
 constructeur,  daarna als projectleider en als raad-
gevend ingenieur. Sinds vier jaar werkt hij bij ABT. 
j.galjaard@abt.eu

• Cees van Breugel 
is projectdirecteur bij Heijmans JP van Eesteren. Na 
zijn studie HTS Bouwkunde werkte hij 38 jaar op tal 
van projecten bij Voormolen in Rotterdam. Sinds 
twee jaar is hij in dienst van JP van Eesteren. 
c.v.breugel@jpvaneesteren.nl

‘Ook op moeilijke 
 locaties zijn bij  zon-

dere bouwputten 
goed te realiseren’

In eerste instantie was het de 

bedoeling om de parkeergarage 

voor het nieuwe Rabobank 

bestuurscentrum direct onder 

het  gebouw te lokaliseren.  

Van die gedachte stapten de 

 ontwerpers af. 
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Waarin verschillen de bouw en het gebruik van een onder-

grondse parkeergarage van een  bovengrondse? 

 En wat is het verschil met andere ondergrondse bouw-

werken als het gaat om veiligheid? Een rapportage van het 

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en COB geeft een 

overzicht van maatregelen die de veiligheid van onder-

grondse parkeergarages vergroten.   

Rapportage ‘Veiligheidsconcept 

van ondergrondse parkeergarages’

Betere exploitatie door 
aandacht voor veiligheid

Steeds meer exploitanten, 
gemeenten en ontwikkelaars 
beseffen dat de inrichting van 
de omgeving effect heeft op de 
veiligheid van een parkeer-
garage. Het ‘Veiligheidsconcept 
voor ondergrondse parkeer-
garages’ maakt onderscheid 
tussen fysieke veiligheid (brand, 
instorting) en sociale veiligheid 
 (diefstal, bedreiging) met hun 
objectieve en subjectieve 
 aspecten. Want een garage kan 
veilig zijn volgens objectieve 
maat staven, maar toch onveilig 
‘aanvoelen’. 

Zien en gezien worden
Om tot een veilige ondergrondse parkeergarage te komen, is het nodig een 
veiligheidsniveau vast te stellen. Het Veiligheidsconcept biedt een 
overzicht van maatregelen om het gewenste veiligheidsniveau te bereiken 
en verschillende best practices. Veel maatregelen blijken te vallen onder de 
noemer ‘zien en gezien worden’. Goed zicht, vóór de gebruikers en óp 
de gebruikers, is essentieel voor een veilige ondergrondse parkeergarage. 
Voor ontwikkelaars is het belangrijk hier in het ontwerp rekening mee te 
houden, omdat het de exploitatie van de garage ten goede komt. 

Meer informatie
Het Veiligheidsconcept is te bestellen via info@cob.nl

Amsterdam wil ondergrondse oplossingen zonder overlast

Schuifpuzzels op 
een postzegel

Rutger Veldhuijzen van Zanten is adviseur verkeer en 
parkeren bij IBA, ingenieurs- en adviesbureau van de 
gemeente Amsterdam. ‘Wij zijn het technische 
geweten van de gemeente,’ vertelt hij. ‘We helpen 
bouwers om ervoor te zorgen dat de impact van 
projecten op de omgeving minimaal is. Daarbij kijken 
we vooral naar de omstandigheden tijdens de bouw. 
Dan gaat het om de impact van de bouwwerkzaam-
heden zelf, maar ook om bijvoorbeeld de ligging van 
aanvoerroutes en tijdelijke parkeerplaatsen. Omdat we 
een middelgroot bureau zijn, kunnen we niet alle 
bouwprojecten in de stad doen. We werken vooral aan 
complexe projecten met een hoge impact op de 
omgeving. Voor  kleinere projecten helpen we de 
gemeente zoeken naar advies- en  ingenieursbureaus 

die dezelfde rol kunnen vervullen.’ De kennis van IBA 
bestrijkt onderwerpen die tijdens de vroege plan-
vorming vaak niet aan bod komen, zegt Veldhuijzen 
van Zanten: ‘We hebben expertise op het gebied van 
bijvoorbeeld geotechniek, luchtkwaliteit en verkeer en 
vervoer. De vroege fase van de planvorming is meestal 
een politiek proces waarbij dit soort thema’s niet aan 
de orde komt. Zo had de politiek in stadsdeel De 
Baarsjes al in een vroeg stadium de ambitie laten 
vastleggen om vijfhonderd ondergrondse parkeer-
plaatsen te  realiseren. Waar deze parkeerplaatsen 
moesten komen stond echter nog helemaal open. Wij 
hebben het stadsdeel toen  geadviseerd welke locaties 
kansrijk en wenselijk waren op basis van de onder-
grondse situatie, bomen, verkeer en overlast.

Bouwen in Amsterdam is ‘bouwen op een postzegel’. In de ruimte om een 

kavel heen wordt gewoond, gewerkt en gewinkeld. Wie een bouwproject van 

de grond wil krijgen, moet zorgen voor draagvlak bij de omwonenden. En wie 

draagvlak wil, zal de impact van de werkzaamheden op de omgeving moeten 

minimaliseren. Dat is zeker bij  ondergrondse bouwprojecten geen sinecure. 

Het afzinken van caissons voor een parkeergarage onder de Amsterdamse grachten. (beeld: Witteveen + Bos)
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Kansen grijpen
Het Kabinet wil van de Randstad een Europese 
 economische topregio maken; een overwegend stedelijk 
gebied, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. 
In 2040 zou deze langetermijnvisie gerealiseerd moeten 
zijn. Tot die tijd is er nog veel werk te verrichten. Vooral in 
bestaand stedelijk gebied moet ruimte worden  gevonden 
voor zo’n half miljoen nieuwe woningen. Er is een oplos-
sing nodig voor de mobiliteitsproblemen. En er is het 
onvoldoende erkende probleem van de sterke groei van 
het autobezit en het daarmee gepaard gaande parkeer-
ruimtegebruik. Het ‘blik op straat’ leidt tot verrommeling 
en aantasting van de schaarse openbare ruimte. 

Om de problemen op te lossen is een andere manier van 
denken nodig. Op dit moment wordt de beperkte ruimte 
in de Randstad maar één keer voor een bepaalde functie 
bestemd. Daarna zitten we voor langere tijd aan die  functie 
vast. We zullen echter naar een model moeten waarin we 
integraal nadenken over het  gebruik van zowel de boven-
grondse als de ondergrondse ruimte. Veel  functies die nu 
min of meer standaard bovengronds worden  gepland, 
zoals de functie  ‘parkeren’, kunnen net zo goed  
− of eigenlijk veel beter − ondergronds worden 
 gerealiseerd. Dat vereist dat bij de  ontwikkeling van bouw-
plannen meer ruimte wordt geboden voor  innovatieve 
en conceptionele oplossingen. Ook moet meer  gebruik 
worden gemaakt van nieuwe aanbestedings vormen om 
innovatie te stimuleren. 

De huidige kredietcrisis is geen reden om bij de pakken 
neer te zitten en te wachten op betere tijden. Er is een 
gevoel van urgentie; opdrachtgevers en  opdrachtnemers 
moeten samen zoeken naar de maatschappelijk meest 
optimale samenwerking. Juist nu zijn er kansen voor 
 innovatie. Maar dan moeten we ze wel zien én  aangrijpen.

Reageer op Elco Brinkman via redactie@cob.nl.

Column
Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland
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Impact
De factor impact speelt een belangrijke rol 
bij de parkeervisie van de gemeente Amster-
dam. Die wil dat auto’s zoveel mogelijk uit 
het straatbeeld blijven. In  De Baarsjes, op 
het Oosterdokseiland (zie kader) en op 
diverse andere plaatsen in de stad krijgt die 
visie vorm. Een keuze die bij ieder parkeer-
project opnieuw gemaakt moet worden, is 
die tussen traditioneel en mechanisch 
parkeren, zegt Veldhuijzen van Zanten. Het 
voordeel is dat je de ruimte optimaal kunt 
benutten. Maar veel mensen vinden de 
toegangshokjes lelijk, zeker langs een gracht. 
Daar krijg je niet genoeg draagvlak voor.’  De 
toegang tot een traditionele parkeergarage is 
beter weg te werken, bijvoorbeeld door hem 
in de grond te verzinken.
Een mogelijke andere oplossing komt van 
ingenieursbureau Witteveen+Bos.  Zij 
bedachten een methode om parkeer garages 
in caissons te bouwen en die vervolgens af te 
zinken. Henk Vlijm, hoofd van de 
 Amsterdamse vestiging van Witteveen+Bos: 
‘Dit was oorspronkelijk niet meer dan een 
idee. We deden mee aan de strijd om de 
ingenieursprijs De Vernufteling en naar 
 aanleiding daarvan werden we benaderd 
door de gemeenten Beverwijk en Amster-
dam. Inmiddels voeren we haalbaarheids-
studies uit voor verschillende locaties.’

Omelet
Vlijm ontwikkelde de caissonmethode eerst 
voor een in onbruik geraakte zeehaven.  
Vlijm: ‘Die havens zijn diep, dus afzinken is 
eenvoudig. Voor de Amsterdamse grachten 
kruisten we de pneumatische afzinkmethode 
met traditionele afzinkmethodes. Het is een 
soort omelet van afzinkmethodes die we bij 
eerdere  projecten gebruikten.’ De afzinkme-
thode veroorzaakt relatief weinig overlast, 
zegt Vlijm: ‘We maken  pneumatische 
caissons waar een werkkamer onder zit. De 
werkkamer is samengesteld uit drijvende 
elementen. Die zinken we af in de gracht tot 
de bovenkant net iets boven het water 
uitsteekt, ons werkplateau. Daarop bouwen 
we het caisson met de garage. Vervolgens 
zinken we het bouwwerk verder af tot onder 
de waterspiegel en storten we de werkkamer 
vol met beton. We hoeven geen damwanden 
te trillen, de grondwaterstand hoeft niet 
verlaagd te worden en er is geen risico op 
verzakking van omliggende panden.’ Alleen 
de in- en uitritten kunnen eventueel nog wat 
overlast veroorzaken, zegt Vlijm: ‘Die kunnen 

we plaatsen in de oever, maar dan moeten we 
wel weer damwanden gebruiken. Ze kunnen 
ook in het caisson in het water worden 
opgenomen, maar dat gaat ten koste van het 
wateroppervlak. Wat betreft de toegang tot 
de garage moeten we zoeken naar een 
compromis.’

Simpel
Bij het bedenken van de afzinkmethode 
vormt het belang van de bewoners het 
uitgangspunt, zegt Vlijm: ‘Tot de jaren 
zeventig was overlast nauwelijks een issue, 
maar tegenwoordig wordt daar wel degelijk 
naar gekeken.’ En dat niet alleen: ontwerpers 
en bouwers willen ook leren van fouten. Zo 
werkt IBA samen met de Dienst Infrastruc-
tuur Verkeer en Vervoer (DIVV) in een 
Kennisplatform Parkeergarages. Veldhuijzen 
van Zanten: ‘DIVV is een collegadienst 
binnen de  gemeente met expertise op het 
gebied van het beheer van garages. Samen 
willen we onze kennis delen met stadsdelen, 
zodat ze niet steeds het wiel opnieuw hoeven 
uit te vinden. En we kunnen ook voorkomen 
dat ze fouten van anderen herhalen. Zo 
stelden we recent acht vuistregels op die 
vroeg in de planvorming kunnen worden 
toegepast. Wat parkeergarages betreft 
hebben we een algemene visie: keep it 
simple. Moeilijke constructies die verschil-
lende doelgroepen moeten bedienen op 
verschillende tijden leveren meestal weinig 
op. En onthoud dat een parkeergarage nooit 
een doel op zich is. Je bouwt hem om iets 
anders te bereiken, zoals een beter 
 bereikbare buurt en een mooiere openbare 
ruimte. Dat moet je ook aan de bewoners 
communiceren.’

Meer informatie
www.oosterdokseiland.nl

www.iba.nl

www.witteveenbos.nl

www.arcadis.nl

www.ivv.amsterdam.nl

•  Ing. Henk Vlijm
is senior adviseur ondergrondse constructies bij  
Witteveen + Bos. Hij  studeerde civiele techniek in 
 Amsterdam. Hij werkte eerder mee aan onder andere 
de Oostlijn, Noord/Zuidlijn, parkeergarages Vijzel-
gracht en Rokin, Tweede Coentunnel in Amsterdam, 
de tunnels onder de startbanen Buiten veldertbaan, 
Kaagbaan, Zwanenburgbaan van Schiphol en de 
 metro- en spoor tunnels in Doha (Qatar). 
h.vlijm@witteveenbos.nl

•  Ing. Gerard van Engelen 
is senior constructie-adviseur. Hij  studeerde aan de 
HTS van Dordrecht. Voordat hij in 1989 bij Arcadis in 
dienst trad, werkte hij onder andere als docent con-
structies aan de HRO Rotterdam. Zijn specialiteiten 
zijn gecompliceerde bouwconstructies en ondergrond-
se parkeergarages met bovenliggende gebouwen.
G.Engelen@arcadis.nl

•  Ir. Charif Mounji 
is senior constructie adviseur bij Arcadis. Hij studeer-
de aan de TU Delft. Zijn specialiteiten zijn bouw-
kundige en constructieve vormgeving en advies.
C.Mounji@arcadis.nl

•  Rutger Veldhuijzen van Zanten 
is senior adviseur verkeer en economie bij IBA. Hij 
 studeerde technische bedrijfskunde aan de Universi-
teit Twente en werkte eerder als consultant transport 
en economie bij MouchelParkman. Ook was hij senior 
beleidsadviseur bij Ecorys. 
R.VeldhuijzenvanZanten@iba.amsterdam.nl

Millimeterwerk op 
Oosterdokseiland
Een voorbeeld van een groot en complex project is de ver-
nieuwing van het Ooster dokseiland, de zone ten oosten van  
het Centraal Station aan de zuidkant van het spoor. Op het  
Oosterdokseiland komt een ondergrondse parkeergarage  
van twee  lagen die ruimte biedt aan zo’n 1.500  auto’s en 2.500  
fietsen. Daar  bovenop  komen gebouwen met diverse bestemmin-
gen. Op het maaiveld zal geen  parkeergelegenheid zijn. 

Overlast beperken
Senior adviseurs constructie bij Arcadis Gerard van Engelen en 
Charif Mounji zijn bij dit project betrokken. Mounji: ‘De  impact 
van de werkzaamheden op de  omgeving was een belangrijke   
factor in het ontwerp. Aan de noordzijde van het eiland, direct 
naast de bouwput, ligt de spoordijk. Het railverkeer mag niet 
 verstoord  worden, dus het spoor mag geen centimeter  verzakken. 
De  trillingsgevoeligheid van het spoorlichaam is een extra  com -
plicatie. Bij eerdere werkzaamheden aan de  westzijde van het 
 station  leidde het trillen van damwanden tot verzakking. Vóór  
het maken van de bouwput zijn heiproeven gedaan. Om de 
 trillingen en andere  heioverlast te beperken heien we bijvoorbeeld 
 prefab-palen vanaf de bouwput bodem. En we boren ze voor.’

Compartimenten
De bouwput op het eiland is verdeeld in compartimenten, om  
het risico van  lekkage te spreiden en fasering mogelijk te maken. 
Van Engelen: ‘De bouwput is net zo groot als het bouwterrein. De 
dam wanden aan de zuidkant staan op de  waterlijn en aan de 
noordkant direct naast het spoor. Voetgangers en fietsers steken 
via hulpbruggen het water over, gescheiden van het bouwverkeer. 
Bouwketen staan, buiten de bouwput, op palen in het water. In de 
stad bouwen betekent eigenlijk altijd bouwen op een postzegel.’ 
 Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de gebouwen op het 
 eiland van west naar oost gebouwd zouden worden. Van  Engelen: 
‘Maar je begint niet met bouwen voordat je een afnemer hebt. 
Daarom is gestart in het midden met de Openbare Bibliotheek 
Amsterdam. 
Het gefaseerd uitvoeren van de kavels is een randvoorwaarde 
 geweest bij het  ontwerp van de onderbouw. ‘Mounji: ‘Er is 
 momenteel een hotel in aanbouw op de meest westelijke kavel. 
Het management van dat hotel wil na oplevering natuurlijk geen 
overlast ondervinden van andere bouwwerkzaamheden. Die extra 
randvoorwaarde moet je dan dus meenemen in je planning.’
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GEBRUIK

EN BEHEER
van ondergrondse

parkeergarages  

Een ruimte waar mensen verblijven, is pas functioneel als het er 
prettig vertoeven is. Daglicht kan daar voor zorgen. Architecten 
Paul de Ruiter, Rein Jansma en Mark van Westerlaak vinden dat 
prettig licht essentieel is in ondergrondse ruimtes.

Een goed voorbeeld van daglichtbenutting in een ondergronds 
bouwwerk is de Veranda-parkeergarage in Rotterdam,  ontworpen 
door het bureau van architect Paul de Ruiter. De parkeergarage 
heeft drie bovengrondse en vier ondergrondse parkeerlagen en 
biedt plaats aan 650 auto’s. Op de begane grond is een winkel-
laag. Daglicht speelt een belangrijke rol doordat er een vide van 
vijf bij tien meter loopt van het dak tot aan de onderste onder-
grondse parkeerlaag. Dankzij die constructie bereikt daglicht 
iedere laag van de garage. ‘De trappen en liften zijn met opzet 
gesitueerd in de vide’, legt De Ruiter uit. ‘Mensen lopen dus naar 
het licht toe, dat vinden ze prettig. De vide zorgt overigens ook 
voor de aanvoer van frisse lucht.’ De Ruiter was ook betrokken 
bij het ontwerp van de Rotterdamse Museumpark- garage (zie 
kader op de volgende pagina). ‘Dat is een garage met drie 
ondergrondse lagen. Omdat er functies bovenop komen, was 
alleen een daglichttoetreding mogelijk aan de rand van de 
garage. Daar zijn twee vides gemaakt van vier bij tachtig meter 
over de volledige drie  ondergrondse lagen.’

Daglichtgeleider
De Ruiter is ook voorzitter van de stichting Living Daylights, die 
het gebruik van daglicht in architectuur wil bevorderen. De 

stichting en COB hebben in september 2005 met elkaar 
 gesproken toen Anne Kamphuis van COB een presentatie hield 
over ondergronds bouwen en beide partijen mogelijkheden voor 
benutting van daglicht ondergronds inventariseerden. Mark van 
Westerlaak, Architect bij Factor architecten, had voor zijn 
afstudeerproject bij de Technische Universiteit van Eindhoven 
ook contact met de stichting Living Daylight. Van Westerlaak: ‘Ik 
deed onderzoek naar systemen om gebouwen en ruimtes van 
daglicht te voorzien. Ik kwam erachter dat er helemaal geen 
daglichtsystemen bestonden die er acceptabel uitzien. Daarom 
bedacht ik een concept waarin ik het systeem uitwerkte: een 
dubbele glazen gevel met een spouw. In die spouw zit een folie 
die 99 procent van het daglicht reflecteert. Ter vergelijking: een 
spiegel reflecteert ongeveer 80 procent van het licht. Met het 
systeem kan een architect daglicht naar een binnenruimte 
geleiden.’ Opdrachtgevers hebben niet altijd evenveel aandacht 
voor daglicht, zegt Van Westerlaak: ‘Hoewel dat wel toeneemt bij 
bovengrondse ruimtes. Maar opdrachtgevers voor ondergrondse 
ruimtes kiezen meestal voor kunstlicht. Dat is verklaarbaar: 
armaturen kosten weinig in aanschaf en exploitatie, terwijl 
daglichtsystemen kostbaar zijn. Bovendien wordt de ondergrond 
in Nederland nog voornamelijk gebruikt voor functies die geen 

Verlichting in ondergrondse ruimtes

Onder het maaiveld 
schijnt de zon
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De parkeergarage Museumpark in Rotterdam 
heeft verschillende bijzondere eigenschappen. 
Zo is de inrit van de parkeergarage het dak van 
een waterberging met een capaciteit van tien 
miljoen liter water. Bij hevige wateroverlast kan 
het riool ontlast worden door het water daar 
tijdelijk op te slaan. De daglichtschachten zijn 
de andere bijzonderheid van het gebouw. Daar 
moest nog wel iets aan veranderd worden, zegt 
Cees Blom, adviseur bij gemeentewerken 
Rotterdam: ‘In een hele vroege conceptfase van 
het ontwerp bevatten de vides helemaal geen 
stempels. Toen hebben we de architecten 

ervan moeten overtuigen dat die wel nodig 
waren. In een  latere fase wilden we de vides 
helemaal dichtmaken, maar daar wilde de 
architect niet aan. Dan zou de daglichtvoor-
ziening  helemaal verdwijnen. We zijn toen 
samen hard gaan rekenen aan het ontwerp en 
 vonden een manier om een paar extra stem-
pels toe te voegen en de daglicht schachten 
open te laten.’ Het idee achter de constructie 
blijft hierdoor overeind, zegt Blom: ‘We wilden 
niet dat de garage een donker hol zou worden. 
Dankzij de vides hebben we een ruimte waar 
het prettig vertoeven is.’

• Paul de Ruiter 
studeerde in 1990 cum laude af 
aan de TU Delft en richtte in 1994 
zijn eigen architectenbureau op. 
Het bureau doet veel onderzoek 
om gebouwen en steden te 
 ontwerpen waarin mensen zich 
prettig voelen, zonder dat dit ten 
koste gaat van het milieu en de 
economische haalbaarheid.
paul@paulderuiter.nl

het gaat om de perceptie van de gebruikers 
van de tunnel. Er zijn meetmethodes voor de 
hoeveelheid licht in ruimtes, hoewel die geen 
goede indicatie geven van wat mensen 
prettig vinden.’ In het algemeen heeft licht 
een hoge prioriteit bij het ontwerpen van 
ruimtes, zegt Jansma. ‘Maar je hebt ook te 
maken met regelgeving. Die stelt bijvoor-
beeld eisen aan de gelijkmatigheid van licht 
in een parkeergarage. Dat terwijl contrast 
soms juist een veel prettiger sfeer creëert.  
In ieder geval moet je er altijd rekening mee 
houden dat mensen het liefst naar het licht 
toe gaan. Gebruik het dus als impliciete 
bewegwijzering en plaats in- en uitgangen  
bij het licht in de buurt.’

Energiebesparing
Mark van Westerlaak beaamt het belang van 
goed licht: ‘Sommige architecten willen graag 

de techniek van een gebouw laten zien, 
anderen werken het liefst ruimtelijk. Voor  
mij is het vooral belangrijk dat een ruimte 
functioneel is. Een ondergrondse ruimte waar 
mensen verblijven functioneert alleen goed 
als er daglicht is.’ Paul de Ruiter denkt er ook 
zo over: ‘Als we willen dat ondergronds 
bouwen een succes wordt in Nederland, dan 
zullen we niet alleen naar de techniek, maar 
ook naar de mensen moeten kijken. Dat 
 betekent onder andere dat we met daglicht 
moeten werken. Het is kostbaar, maar 
noodzakelijk.’ En zelfs de kosten zouden wel 
eens mee kunnen vallen, zegt hij: ‘Vergeet 
niet dat het ook een goede manier is om 
energie te besparen. Op termijn verdient de 
investering in een daglichtsysteem zichzelf 
waarschijnlijk terug.’

Parkeergarage Museumpark: stempels in het daglicht

Artist impression tunnel: Rijkswaterstaat HSL Zuid

daglicht nodig hebben, zoals opslag en infrastructuur. 
Toch is het jammer: met daglicht kun je een onder-
grondse ruimte creëren waar mensen kunnen 
 verblijven en zich prettig voelen.’

Sociale veiligheid
De Wilhelminatunnel in Rotterdam die metrostation 
 Wilhel minaplein met het Luxortheater verbindt is zo’n 
ruimte waarin mensen zich prettig voelen, zegt Rein 
Jansma. Hij is directeur van architectenbureau Zwarts 
& Jansma en ontwierp de  voetgangerstunnel, die in 
2005 de Dutch Design Award won. De tunnel valt op 
door zijn glooiende, helder witte wanden, de langzaam 
veranderende lichtpatronen op het plafond en de lange 
tapis-roulants, rollende trottoirs. Jansma: ‘Het is 
moeilijk om een tunnel te maken waar mensen zich 
veilig voelen. Bij het  ontwerpen van de Wilhelmina-
tunnel was sociale veiligheid het uitgangspunt bij 
iedere ontwerpbeslissing. Zo heeft de tunnel geen 
nissen of hoekjes. Je kunt dus altijd zien hoe de situatie 

een eindje verderop is.’ Een tunnel moet vandalisme-
bestendig zijn, maar mag niet galmen, zegt Jansma: 
‘Als je wanden van hard materiaal gebruikt om 
vandalisme te voorkomen, dan krijg je slechte 
 akoestiek. We kozen voor geperforeerde wanden van 
geëmailleerd materiaal met daarachter de licht-
bronnen. Dankzij de perforaties blijft de akoestiek 
goed.’ Naast de tapis-roulants in de tunnel is geen 
loopruimte vrijgehouden. Jansma: ‘We wilden 
 voor komen dat er hangplekken zouden ontstaan. De 
rollende trottoirs zorgen dat je aan één van de tunnel-
uiteindes terechtkomt. Het is als het ware een ‘zelf-
reinigende’ tunnel: wie er in gaat, komt er ook weer uit.’

Niet te veel en te gelijkmatig
De verlichting in een tunnel moet helder zijn, zeg 
Jansma: ‘Maar dat betekent niet dat er veel licht moet 
zijn. Dat moet juist niet, omdat mensen het dan te 
donker vinden als ze de tunnel uit komen. Het gaat er 
ook niet om dat je probeert om daglicht te imiteren, 

• Rein Jansma 
richtte in 1990 samen met 
Moshé Zwarts architecten-
bureau Zwarts & Jansma op.  
In 2000 kreeg hij de architec-
tentitel toegekend ‘op grond 
van uitzonderlijke bekwaam-
heid’. In 2009 maakt Jansma 
onderdeel uit van de jury voor 
het ‘BNA gebouw van het Jaar’.
post@zwarts.jansma.nl

• Mark van Westerlaak 
werkt als architect bij Factor 
 ar chi tecten in Duiven aan inte-
grale projecten op het  gebied 
van  stedenbouw, architectuur, 
landschap, interieur en monu-
menten. Na zijn  studie aan  
de  Hogeschool van Arnhem  
en  Nijmegen studeer de hij  
tot  2008 in deeltijd aan de  
TU/e en  werkte hij bij  VC+K  
in Maastricht. 
mark.vanwesterlaak@iagroep.
com

Sociale veiligheid was het uitgangspunt bij het ontwerpen van de Wilhelminatunnel te Rotterdam (Beeld: Zwart & Jansma).

• Cees Blom 
is senior adviseur bij Gemeen-

tewerken Rotterdam en Uni-

versitair docent bij de TU Delft. 

Na zijn studie civiele techniek 

aan de TU Delft werkte hij als 

civiel-technisch adviseur voor 

onder andere ondergrondse 

constructies en tunnels voor 

de Betuweroute en de HSL en 

diverse Rotterdamse bouw-

projecten.

c.blom@gw.rotterdam.nl
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heid van Arcadis. ‘De meeste mensen denken 
bij een ondergrondse garage toch aan een 
 donker hol. De straat ken je, dat voelt ver-
trouwd. Dat wil niet zeggen dat de straat ook 
daadwerkelijk veiliger is.’ Parkeren op straat 
heeft voor- en nadelen, legt Haarman uit. 
‘Voorbijgangers en bewoners kunnen oplet-
ten dat er niks met jouw auto gebeurt, maar 
andersom heb je op straat ook ongewenste 
voorbijgangers. In een garage kan je die 
 weren door registratie en toegangscontrole.’

Gebruikersintensiteit 
Het ontwikkelen van een wijkstallingsgarage 
gebeurt meestal in nauw overleg met de 
bewoners. Zij staan voor een moeilijke keuze: 
willen ze een bewonersgarage, waarbij het 
alleen ’s morgens en ’s avonds druk is in de 
garage – als mensen naar hun werk gaan of 
thuiskomen – of geven ze de voorkeur aan 
een garage die de hele dag gebruikt wordt? 
Het koppelen van de parkeergarage aan 
horeca en winkels geeft een hogere gebrui-
kersintensiteit, maar creëert ook weer een 
ander soort bezoekers in de garage. Simons 
en Haarman benadrukken dat er ook andere 
manieren zijn om een parkeergarage veiliger 
te maken. 

Meer met minder middelen
Je kunt bijvoorbeeld camera’s inzetten. Bij 
Arcadis vinden ze deze oplossing niet ideaal. 
Simons: ‘Er is zo veel meer mogelijk, met 
minder middelen. Denk aan het beheer van 

de garage: houd ‘m schoon en netjes. Zorg 
voor gescheiden verkeersstromen en eendui-
dig gebruik van materialen voor de herken-
baarheid. Dit zorgt er allemaal voor dat een 
bezoeker zich prettig voelt in een garage, en 
dus veiliger.’ Aan ondergrondse parkeergara-
ges worden extra eisen gesteld. ‘Goed zicht is 
erg belangrijk in ondergrondse garages. Door 
het gebruik van glas en daglicht vergroot je 
het gevoel van veiligheid enorm. Ook kun je 
in het ontwerp minder kolommen aanbren-
gen, waardoor je minder schuilplekken voor 
ongewenste bezoekers creëert. En denk na 
over de inpassing in het maaiveld: de plek van 
de uitgangen en het toezicht hierop.’

Bezuinig niet op het ontwerp
‘Als er bezuinigd moet worden bij het 
bouwen van een garage, dan liever niet op 
het ruimtelijke ontwerp’, is de mening van 
Simons. ‘Daar kan je later niks meer aan 
veranderen.’ Dat je met beperkte middelen 
toch veel kan doen voor het gevoel van veilig-
heid van de bezoekers, bewijst Arcadis met 
het ontwerp van een werknemersgarage voor 
een nieuw kantoorgebied in de Houthaven in 
Amsterdam. De garage is ruimtelijk opgezet, 
met zo min mogelijk kolommen en obstakels 
in de garage. Een compartimenteringswand 
– noodzakelijk vanwege de brandveiligheid – 
is met behulp van verlichting onderdeel van 
de architectuur geworden. In plaats van verf 
– die óf gaat bladderen óf veel onderhouds-
kosten met zich meebrengt – is gekozen voor 

schoonbeton: een kwalitatief hoogwaardige, 
onderhoudsvrije betonsoort. 

Voorkom dure maatregelen achteraf
Simons: ‘Vroeger was er nauwelijks aandacht 
voor dit soort zaken. Het moest allemaal met 
eenvoudige materialen, zo snel en zo goed-
koop mogelijk. Dat is wel veranderd, maar 
het gaat nog steeds niet altijd goed. Een tip 
die we iedereen willen meegeven, is: bezui-
nig niet te veel op het ruimtelijke ontwerp, 
en stem verschillende bouwdelen goed op 
elkaar af.  Zo voorkom je dat je achteraf voor 
duurdere maatregelen komt te staan.’   

Meer informatie
Sander Haarman

s.a.haarman@arcadis.nl

Ruth Simons

r.simons@arcadis.nl

Zo kan het ook: 
Parkeergarage 
Castellum, Woerden

Drive in-museum is de bijnaam 
van deze ondergrondse parkeer-
garage van de gemeente Woerden. 
Op de plek van de garage zijn een 
Romeins dorp en schip opge graven. 
Op verschillende plaatsen in de 
 garage wordt daarnaar  verwezen.  
Er zijn voorwerpen in  vitrines,  
zoals sieraden, en reusachtige 
afbeel dingen en foto’s in de lift  
en tegen de wanden. Scholieren 
krijgen rondleidingen in de garage 
en doen er mee aan een spel.       

Van functioneel naar beleving

‘Parkeren is steeds meer 
een  product geworden’ 
Iedereen kent het beeld van een donkere, verlaten parkeergarage. Niemand zet daar 

graag zijn auto neer. Om een garage rendabel te houden, is het noodzakelijk oog te 

hebben voor de beleving en veiligheid van een parkeergarage. Voor ondergrondse 

parkeergarages een moeilijkere opgave dan voor bovengrondse, stellen Ruth Simons 

en Sander Haarman van Arcadis. 

Vroeger was parkeren een noodzakelijk kwaad. Het was 
iets wat óók nog moest gebeuren, een sluitpost, voor 
gemeenten en ontwikkelaars. Dat is tegenwoordig 
anders, vertelt Ruth Simons, adviseur parkeergarages 
bij ingenieurs- en adviesbureau Arcadis. ‘Parkeren is 
steeds meer een product geworden. Het is het eerste 
wat je ziet als je ergens aankomt, en het laatste wat je 
ziet als je vertrekt. Als je bezoekers wilt trekken, is het 
dus belangrijk dat een parkeergarage een goede indruk 
maakt, of achterlaat.’ 

Auto’s van de straat
Een andere ontwikkeling die gaande is, is het weren 
van auto’s van de straat. Dit gebeurt vooral in ste-
den, met Amsterdam en Rotterdam aan kop. Om de 

parkeerdruk op straat te verminderen, ontwikkelen alle 
stadsdelen van Amsterdam plannen voor wijkstallings-
garages. Een aantal is al gerealiseerd, zoals de volauto-
matische garage aan het Staringplein. Bij deze garage 
hoeft de bezoeker zelf niet de ondergrond in, zijn auto 
wordt  automatisch geparkeerd en weer opgehaald. 
Vanwege de hoge kosten zijn de meeste wijkstallings-
garages echter gewone garages, waarbij de bezoeker 
zelf parkeert. 

Een donker hol 
Waar je vroeger je auto gewoon voor de deur zette, zul 
je ‘m in de toekomst waarschijnlijk onder de grond 
moeten parkeren. ‘Lang niet alle bewoners zijn daar blij 
mee’, zegt Sander Haarman, adviseur sociale veilig-

Zo kan het ook: 
Phoenixgarage, Delft

In deze ondergrondse parkeer-
garage van Parking Delft BV zijn 
twaalf vitrines aangebracht,  waar in 
archeologische vondsten zijn 
 tentoongesteld. Een stukje Delfts-
blauwe tegel, een aarde werken 
 jeneverkruik. Allemaal voorwerpen 
die zijn gevonden op de plek  
van de garage. Op deze manier is  
een zichtlijn gemaakt tussen het 
 trappenhuis en de  garage. Tege-
lijkertijd is samenhang gecreëerd 
met de omgeving en de historie 
van de plek.

 Beeld: Peter van der Struijs  Beeld: Hazenberg Archeologie, 2006
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De grootste ondergrondse parkeergarage van Nederland

Ruim 1.650 auto’s onder 
het Van Heekplein

‘Iemand vertelde me laatst: ‘Ik heb me nog nooit zo veilig 
gevoeld in een parkeer garage”, vertelt Ronald Peters, project-
leider bij  architectenbureau Atelier PRO. ‘Dat is het mooiste 
compliment dat je ons kunt maken.’ Het architectenteam heeft 
alles in het werk gesteld om ervoor dat zorgen dat de onder-
grondse ruimte net zo goed  functioneert als de stad erboven. 
Mart  Buter, een van de architecten: ‘We beschouwen een 
parkeergarage als een volwaardig deel van de stad. Daarom 
wilden we de straten, de gebouwen en ook het Van Heekplein 
voelbaar maken in de garage. Onder de grond zijn de gebouwen 
erboven herkenbaar gemaakt door duidelijke verschillen in 
 accentkleuren op wanden. Ook de keuze van het verlichtings-
armatuur en het lichtplan ‘spiegelt’ het gebouw erboven. Zo 

heeft het parkeerterrein onder het gebouw van het Holland 
Casino helder groene  wanden als metafoor voor de speeltafels 
 erboven. De  bijzondere verlichtingsarmaturen zijn  speciaal voor 
dit bouwdeel ontwikkeld.’

Bomen onder de grond
Waar mogelijk is met grote kolomafstanden gewerkt. Kolom-
men vlak naast voetgangers zones zijn vermeden. ‘Dat verhoogt 
het gevoel van veiligheid voor de gebruikers’, legt Peters uit. De 
garage heeft een centraal ‘Plein’ waar ronde kolommen met 
plastisch vormgegeven kolomkoppen doen denken aan bomen. 
De verlichting heeft hier het patroon van een sterrenhemel. Via 
dit plein met zijn ‘buiten-associaties’ loopt de bezoeker naar de 
openbare stijgpunten. Binnenpuien en trappen zijn maximaal 
transparant uit gewerkt, zodat het daglicht kan doordringen 
tot op het tweede niveau van de garage.  Bezoekers lopen naar 
het daglicht om hun weg naar boven te vinden en komen zo als 
 vanzelf op het echte Van Heekplein.

Meer informatie
www.atelierpro.nl
Of mail MButer@atelierpro.nl en RPeters@Atelierpro.nl

Grenzend aan het historisch centrum van  Enschede 

bevindt zich de grootste ondergrondse parkeergarage 

van Nederland. De unieke  inpassing en inrichting van 

de garage leverde Atelier PRO Architekten een nomina-

tie op voor de Schreudersprijs 2003. Wat maakt de 

 parkeergarage bijzonder?

Facts & Figures

•  Ontwer
p: Leon Thier, 

   Johan Blokland, Mart Buter 

   en René Souverijn (AtelierPro)

•  Oplevering laatste onderdeel: juni 2003

•  Ca. 68.000 m2 bruto vloeroppervlak

•  Ruim 1.650 parkeerplaatsen waarvan 20 

    voor mindervaliden

•  Fietsenstalling voor 1.000 fietsen 

    en 50 bromfietsen

•  6 openbare stijgpunten

•  15 vluchttraphuizen

•  3 privéstijgpunten 

•  2 entreetunnels

Beheerder parkeergarages streeft naar bemande garages

Een garage met een veilig gevoel

Het is niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat mensen zich prettig 

voelen in een parkeergarage. Parkeerexploitant P1 streeft naar 

bemande parkeergarages die goed schoon en heel gehouden worden. 

P1 is één van de drie grote parkeerexploi-
tanten van On- en Off Street parkeren in 
Nederland. Het bedrijf beheert zowel parkeer-
plaatsen op straat als parkeergarages. Martin 
Curfs, accountmanager bij P1: ‘Wat ons 
onderscheidt van andere exploitanten is dat 
wij de expertises On- en Off Street  parkeren 
bundelen. Daardoor hebben we jarenlange 
ervaring met geïntegreerd  parkeerbeleid. 

Bemande parkeergarages
‘De algemene regel van P1 is ‘Schoon, heel en 
veilig’, zegt Curfs. ‘Vanuit dat oogpunt willen 
we zoveel mogelijk parkeergarages bemand 
hebben. Grotere parkeergarages hebben een 
servicemedewerker op locatie. In kleinere 
garages – vooral stallingsgarages – werken we 
met ambulante medewerkers. Die maken per 
dag meerdere controlerondes door de 
verschillende garages. Onze ervaring is dat 
gebruikers van een parkeergarage zich veiliger 
en prettiger voelen als een garage wordt 
 bemand.’ De garages die P1 zelf exploiteert 
zijn standaard bemand. Curfs: ‘We willen ook 
zoveel mogelijk bemanning in de parkeergara-
ges die we beheren of exploiteren in opdracht 
van gemeenten, maar uiteindelijk bepalen die 
gemeenten zelf of ze dat wel willen.’
In de parkeergarages gaat P1 preventief te 
werk. ‘We verwijderen regelmatig zwerf-
vuil’, vertelt Curfs. ‘We zorgen dat alles naar 
 behoren werkt en dat er bijvoorbeeld tijdens 
een verbouwing geen losliggende bouw-
materialen zijn. Dat oogt slordig en het werkt 
 vandalisme in de hand. Daarnaast zorgen we 
voor overzichtelijke routes, met brede paden 
en niet te scherpe bochten. En wat heel be-
langrijk is voor de veiligheidsperceptie van de 
gebruiker: een goede bewegwijzering, die goed 
duidelijk maakt hoe je uit de garage komt. De 

uitgang dient naar een veilige plek te leiden, 
direct een winkelcentrum in bijvoorbeeld.’

Expertise
‘Veiligheid in een parkeergarage begint bij 
het ontwerp’, zegt Curfs. ‘We zijn niet altijd 
betrokken bij het ontwerp of de indeling van 
een parkeergarage. Dat is wel eens jammer, 
want we hebben natuurlijk veel expertise 
op het gebied van parkeren. We kunnen 
 bijvoorbeeld meedenken over de locatie van 
de in- en uitritten. Mensen beseffen niet 
altijd hoeveel invloed dat kan hebben op de 
veiligheid van een garage.’ 

Trend
‘Er is geen landelijke trend zichtbaar waarbij 
ondergronds parkeren steeds gebruikelijker 
wordt’, zegt Curfs: ‘In de binnensteden kiezen 
gemeenten wel voor ondergronds parkeren, 
maar daar kan het vaak niet anders door de 
schaarse ruimte. Niemand kiest voor onder-
gronds parkeren als het bovengronds kan. 
Ondergronds bouwen is nu eenmaal duurder. 
De huidige recessie zorgt er overigens voor 
dat er minder parkeergarages op de markt 
komen. Hoewel sommige gemeenten nu  
juist proberen om bouwprojecten door 
te laten gaan om de lokale economie te 
 stimuleren.’ De recessie zorgde de laatste  
tijd ook voor een daling van het aantal 
 kortparkeerders. Curfs: ‘Het gaat daarbij 
om een daling van vijf tot tien procent. De 
oorzaak daarvan is onder  andere een da-
lend aantal funshoppers. Dat zie je terug in 
 parkeergarages bij winkelcentra.’

Anders denken
Mechanisch parkeren is wel in opkomst. 
Volgens Curfs zal het vooral in woonwijken 

aan de rand van de stad problemen kunnen 
oplossen: ‘In het centrum is de noodzaak niet 
zo hoog. Een gezin met twee of drie auto’s 
zal maar met één auto naar het centrum 
gaan.’ Curfs vindt het niet de meest prak-
tische oplossing: ‘In het spitsuur kunnen 
er lange wachtrijen ontstaan.’ Hij verwacht 
dat een andere ontwikkeling op niet al te 
lange termijn zal doorbreken: een carport 
met liftmechanisme, waarin plaats is voor 
twee auto’s. Curfs vertelt: ‘Het gemiddelde 
Nederlandse huishouden heeft 1,08 auto. 
Het aantal huishoudens in Nederland neemt 
toe en niets wijst er op dat het autobezit zal 
dalen. In 2030 hebben we naar verwachting 
zo’n 8,1 miljoen auto’s in Nederland.’
Curfs verwacht dat mensen in de toekomst 
op een andere manier over parkeren zullen 
denken: ‘Mensen vinden parkeren in de stad 
heel erg duur. Meest doelen ze op de hoge 
parkeertarieven in Amsterdam. In de rest van 
het land valt het reuze mee. Het is volgens 
mij niet te voorkomen dat er betaald dient te 
gaan worden voor stilstaan. Een stilstaande 
auto neemt ruimte in en ruimte is in Neder-
land nu eenmaal schaars. Betaald parkeren 
zal zich gaan verplaatsen van de parkeer-
automaat naar de auto zelf.’

Meer informatie
www.p1.nl of mail naar M.Curfs@p1.nl
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De stippellijn geeft het lange tracé van de tunnel aan 

(Beeld: Tunnelstudie Haarlem).

Het doel van de expertmeetings die COB 
organiseerde was het ontwerp en de kosten-
raming te toetsen van projectteam Tunnel-
studie Haarlem, onder leiding van APPM 
Management Consultants, en Arcadis. De 
opdrachtgever was benieuwd of er optimali-
saties mogelijk zijn om kosten te reduceren 
en of de opgestelde kostenramingen en 
risicobeoordelingen realistisch zijn. COB 
bracht een tiental experts bijeen vanuit de 
wetenschap, marktpartijen en publieke 
opdrachtgevers die zich over het vraagstuk 
bogen. Jan Jonker, voorzitter van de expert-
groep: ‘We wilden een goede afvaardiging van 
alle sectoren hebben. Daarnaast selecteerden 
we deelnemers op hun recente kennis van en 
ervaring met vergelijkbare projecten in 
Nederland zoals de Hubertustunnel, Staten-
tunnel (RandstadRail) en de Noord/Zuidlijn.’ 
Onder voorzitterschap van Jonker kwam de 
expertgroep twee keer bij elkaar, samen met 
de ontwerpers en kostenramers van Arcadis 
en het projectteam Tunnelstudie Haarlem.

De diepte in
Jonker: ‘Tijdens de eerste meeting splitsten 
we de groep op in twee deelsessies om dieper 
op  het ontwerp en de risico’ s  in te kunnen 
gaan. Terugkoppeling was er in het plenaire 
gedeelte, waarin we de mogelijkheden voor 
optimalisaties en de risico’s bespraken.’ Een 
aantal uitkomsten uit de expertmeetings: de 

plaats van de startschacht van de boortunnel 
voor de Spaarne situeren en de tunnel hoger 
(en daardoor goedkoper) aanleggen door de 
grond ter plaatse te verzwaren. Kosten 
besparen is ook mogelijk door de haltes hoger 
aan te leggen. De caissonmethode voor de 
aanleg van haltes lijkt een kostenbesparende 
optie, maar moet nog nader onderzocht 
worden in de volgende fase. Compensating 
grouting wordt nu voorgesteld om verzak-
kingen te voorkomen, hoewel het belangrijk 
is om ook te kijken naar andere vormen van 
grondversteviging. In de tweede sessie zijn 
met name de kostenaspecten getoetst.

Verschil van 70 miljoen
Discussie ontstond rond de kostenraming 
van 810 miljoen. Jonker: ‘De experts kregen 
de indruk dat de ramingen van Arcadis aan de 
hoge kant lagen, onder andere door de 
gehanteerde opslagpercentages. Bij de 
tweede expertmeeting presenteerden  
COB/Arcadis een kostenraming op basis van 
ervaringscijfers van de Statentunnel voor de 
haltebouw en van de Hubertustunnel voor de 
boortunnel. Arcadis presenteerde namens 
het Projectteam Tunnelstudie Haarlem 
daarnaast de ramingvarianten waarin de 
adviezen uit de vorige expertmeeting waren 
doorgerekend. De verschillen tussen de 
raming van COB en die van Projectteam 
(Arcadis) voor de directe bouwkosten bleken 

COB-expertteam buigt zich over kosten en risico’s

Tunnelplan 
Haarlem getoetst

COB heeft op verzoek van het projectteam Tunnelstudie Haarlem 

twee expertmeetings georganiseerd om het ontwerp en de 

 kostenramingen van de tunnel te voorzien van een second opinion. 

Hoe verloopt zo’n expertmeeting en wat zijn de bevindingen?

kleiner, maar in totaal lag de geoptimaliseer-
de kostenraming van COB ongeveer 70 
miljoen euro lager dan die van  het Project-
team’. Projectteam Tunnelstudie heeft als 
geoptimaliseerde en solide  beoordeelde 
kostenraming uiteindelijk 764 miljoen 
vastgesteld. Besluitvorming over de plannen 
voor het aanleggen van de tunnel zal nog 
plaatsvinden. 

Vruchtbare samenwerking
Jan Jonker kijkt terug op een vruchtbare 
 samenwerking tussen de experts, Arcadis en 
het projectteam tunnelstudie . ‘We hebben 
optimalisaties in het ontwerp en daarmee 
in de kostenraming  kunnen aanbrengen 
waardoor er een ontwerp ligt met onderkende 
 risico’s dat ook door COB wordt gedragen qua 
betrouwbaarheid.’ Ook Jeroen van der Hoeven 

(APPM), projectteam Tunnelstudie Haarlem, 
is tevreden met de uitkomsten van de expert-
meetings. ‘We hadden misschien gehoopt op 
meer besparingen door optimalisaties, maar 
aan de andere kant bevestigde het oordeel 
van de expertgroep dat ons  ontwerp en 
kosten raming al solide in elkaar stak.’

• Jan Jonker
is strategisch adviseur integrale infra-

structurele projecten bij Movares Neder-

land BV. Zijn specialisatie is ondergronds 

bouwen en contracten. Hij is voorzitter 

van de afdeling Tunnel Techniek en 

 Ondergrondse Werken van KIVI NIRIA  

en sinds 2000 voorzitter van het Gemeen-

schappelijk Praktijkonderzoek Boor-

tunnels (GBP).

jan.jonker@movares.nl

• Jeroen van der Hoeven
is werkzaam als projectmanager en advi-

seur bij APPM Management Consultants. 

Hij is ondermeer als procesmanager 

 be trokken bij de technische uitwerking en 

kosten- en risicoinschatting van de tun-

nelstudie Haarlem.

hoeven@appm.nl

      

Expertteam:
•  Arcadis — Marc Starmans, Fred Snoek, 

 Gerben Blom, Ronald Heijman

•  BAM Civiel — Erik Vreeman

•  COB — Jan Jonker, Klaas Jan Bakker

•  Deltares/TU Delft  — Frits van Tol

•  Exaequo — Arjan Pruisser

•  Gemeente Haarlem — Eddy Roosen

•  Gemeentewerken Rotterdam

 Vladimir Thuman

•  Haskoning — Hans de Wit

•  IMG Consultancy — Bert Roelofs

•  Van Hattum en Blankevoort

 Marinu Quaak, Sallo van der Woude

•  Movares — Jasper Nieuwenhuizen

• Onafhankelijke kostendeskundige 

 Piet van Overveld

• Projectteam tunnelstudie

 Paul Musters, Machiel Bakx, 

 Bert Swart, Pepijn van Wijmen

Tunnel in Haarlem
In het project Tunnelstudie Haarlem onder zoeken 

de provincie Noord-Holland en de gemeente 

Haarlem de mogelijkheden van een hoogwaar-

dige openbaar vervoerverbinding die Haarlem 

verbindt met de regio. De oude binnenstad en het 

Spaarne vormen een barrière voor een goede 

doorstroming van het verkeer. Een lange tunnel is 

een mogelijke oplossing om de Zuidtangent, de 

snelle busverbinding tussen Schiphol en  Haarlem, 

vrij baan te geven. Een optie is om de tunnel voor 

te bereiden op lightrail, zodat hierop overgestapt 

kan worden als onder meer het reizigersaantal 

daar in de toekomst aanleiding toe geeft. Meer 

informatie: www.tunnelstudie.nl
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Beeld: TBI en StruktonBeeld: TBI en Strukton

Drie studenten van Hogeschool Rotterdam 
zijn begin 2007 bijna klaar om af te studeren: 
Jaap Peters, Rob Vinks en Don Zandbergen. 
Gedrieën komen ze terecht bij Gemeente-
werken Rotterdam waar ze zelf een opdracht 
mogen bedenken. In de krant vinden ze 
inspiratie. Don Zandbergen: ‘Rob las dat een 
deel van het gebied Tropicana – met het 
bekende zwemparadijs – geherstructureerd 
gaat worden. Met alle nieuwe functies die er 
komen, is er behoefte aan extra parkeer-
plaatsen, terwijl de dichtbebouwde omgeving 
daar nauwelijks ruimte voor biedt. Een 
uitdaging waar wij ons op wilden richten.’

Alle opties overwegen
‘Tja, hoe begin je’, verduidelijkt Zandbergen 
hun werkwijze. ‘We zagen in de ondergrond 
enkele opties. Maar we wilden ons open 
 opstellen, dus overwogen we elke mogelijk-
heid. Als eerste dachten we aan een traditio-
nele parkeerplaats boven de grond. Daarvan 
werden we al gauw teruggefloten, het paste 
niet in het gewenste Rotterdamse gezichts-
beeld. Een ander idee was parkeerruimte in 
een dijk aan de Maas, maar dat was niet 
uitdagend genoeg. Ook de mogelijkheid om 
de achterzijde van een flat te slopen en daar 
parkeerplaatsen te bouwen, redde het niet. 
En een volledig geautomatiseerde parkeer-
garage viel af omdat het veel te kostbaar zou 

worden om te exploiteren. Bleef over ons idee 
voor een afzinkparkeergarage met externe 
helling in de Nieuwe Maas.’ Het concept  
was geboren. 

Caisson in droogdok Barendrecht
In de nieuwe parkeergarage komt ruimte 
voor minimaal 350 auto’s, verdeeld over 
twee verdiepingen. De parkeerruimte wordt  
gerealiseerd in een af te zinken caisson. 
Zandbergen: ‘Die kunnen we mooi laten 
maken in het droogdok dat eerder werd 
gebruikt voor de tunnel onder de Oude Maas. 
Voordeel van deze locatie is dat we het vanaf 
daar goed kunnen laten vervoeren over de 
Oude Maas en de Nieuwe Maas. Een tweede 
voordeel is dat het caisson in één keer op   
zijn plaats kan worden gebracht. Dat is 
van belang omdat we het vaarverkeer in 
de Nieuwe Maas zo weinig mogelijk 
willen hinderen.’ 

Innovatieve doorgang
Vooral de verbinding tussen de afgezonken 
parkeergarage en de externe hellingsbaan (en 

Innovatieve oplossing voor Tropicana

Parkeren in de Nieuwe Maas

Stel een groot terrein gaat op de schop. Het is er relatief dicht bebouwd 

en na een herstructurering komen er nieuwe functies bij. Waar moeten 

de gebruikers hun auto parkeren? Drie studenten kwamen met een 

innovatieve oplossing en wonnen er zelfs de Schreudersstudieprijs 

2008 mee. Een overzicht …

uit de school geklapt

vluchtwegen) is innovatief. De auto’s worden 
namelijk door een stalen buis geleid die door 
de combiwand en de kopschotten in het 
caisson heen gaat. ’We zullen de ruimte 
tussen het caisson en de combiwand moeten 
stabiliseren’, legt Zandbergen uit. ‘Dat doen 
we door met vrieslansen de tussenliggende 
grond (zandwatermengsel) tijdelijk te 
bevriezen en deze als waterkering te gebrui-
ken. Een soort gelijke techniek is ook gebruikt 
bij het centraal metrostation van Rotterdam.’

Persoonlijke expertises
Aan het einde van hun stage leverden de 
studenten een Voorlopig Ontwerp in.  
Zandbergen: ‘We kwamen tot dat plan door 
ieder te focussen op een eigen expertise.  
Jaap Peters hield zich vooral bezig met 
verkeerstechniek en logistiek, terwijl 
Rob Vinks zich concentreerde op de 
 betontechnologie. Ikzelf verdiepte me in de 
geotechniek.’ De studenten zijn de bedenkers 
van het concept, maar kregen zo nu en dan 
steun. ‘Gemeente werken stond ons bij met 
technische en inhoudelijke kennis. En voor 

aanvullende vragen en richtlijnen konden we 
altijd terecht bij Gemeentewerken.’ Maar, 
zegt hij voldaan: ‘We hebben zelf alles 
constructief berekend.’

En nu…? 
Betekent het eindrapport van de studenten 
dat er binnenkort kan worden gebouwd? 
Zandbergen: ‘Onze berekeningen waren op 
VO-fase en behelsden vooral het afzinken van 
het drijvende caisson en de verkeerslogistiek 
en -techniek. Al met al zijn we een heel eind. 
Maar Gemeentewerken is niet zelf de 
opdrachtgever, en heeft dus niet zelf in de 
hand wanneer er verder aan wordt gewerkt.   
In elk geval zit voor ons het werk erop.  
Misschien mogen we er ooit nog mee verder, 
want we hebben alle drie een baan geaccep-
teerd bij Gemeentewerken.’

Meer informatie 
www.cob.nl/schreudersstudieprijs
www.qw.rotterdam.nl

Succesvolle gevolgen
Het Tropicana-project heeft de drie 
 studenten flink wat opgeleverd:
- Een 9 als eindcijfer voor hun 
 afstudeerproject
- De Schreudersstudieprijs 2008
 De Bouw rond Rijnmondprijs 2007
- Een vaste baan bij Gemeentewerken 

in Rotterdam

Persoonlijke uitdaging
‘Het hele project – van begin tot eind – 
was een grote uitdaging’, vindt Don 
Zandbergen. ‘Het was de eerste keer dat 
we de kans kregen om alles wat we 
 hadden geleerd in de praktijk te  brengen. 
Ik vond persoonlijk vooral het voortraject 
erg leuk. Om te selecteren welke oplos
sing het beste past bij de uitdaging qua 
tijd, ruimte en budget. 

Het afzinken van het caisson in de Nieuwe Maas. Het afgezonken caisson met daarin de parkeergarage.

Overzicht van de wijze waarop de ruimte tussen caisson 

en combiwand gestabiliseerd zal worden.

Rob Vinks, Jaap Peters en Don Zandbergen
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De slappe grond in veel Nederlandse binnensteden. 
Het toenemende ruimtegebrek. En de roep uit de 
 politiek en opdrachtgevers om niet elke keer voor 
onvoorziene hoge kosten te komen staan bij grote 
bouwprojecten. Dat waren voor Netzel redenen om 
onderzoek te doen naar een methode die de schade 
aan belendende gebouwen door ondergrondse 
bouwwerken kan voorspellen. Een onderzoek dat 
mede gefinancierd werd door COB en Delft Cluster.   

Rekenmethode voor risicoanalyses
In zijn promotieonderzoek combineerde Netzel data 
over grond en gebouwen met verschillende computer-
simulaties. Netzel: ‘Bij CRUX hebben we al veel ervaring 
in het maken van risicoanalyses met deze reken-
methode. Het onderzoek gaf me de mogelijkheid de 
methode verder aan te scherpen. Om schade aan 
belendende panden te kunnen voorspellen moet een 
brug worden geslagen tussen de geotechnicus en de 
constructeur. Die werken nog veel te vaak los van elkaar, 
wat enorme problemen kan geven. Omgevings-
beïnvloeding is nou juist een discipline waar de kennis 
over de interactie tussen de grond en de gebouwen 
van cruciaal belang is.’

Schade voorkomen 
Netzel verwijst naar voorbeelden van drie bouw-
projecten die de afgelopen jaren veel media-aandacht 
kregen: de parkeergarage bij Panorama Mesdag, de 
Koepoortgarage in Delft en het theater in Middelburg. 
Alle drie de projecten lagen lange tijd stil door schade 
aan belendende panden, die gedurende de aanleg van 
bouwkuipen is ontstaan. In Delft liepen de extra kosten 
zo hoog op, dat de projectontwikkelaar overwoog te 
stoppen met de bouw. Het probleem volgens Netzel? 

‘Opdrachtgevers en ontwerpers zijn zich te weinig 
bewust van het belang van een goede rekenkundige 
risicoanalyse, vóóraf. In zestig procent van de gevallen 
kun je schade voorkomen door meer tijd te stoppen in 
de voorbereiding van een project.’ 

Maatschappelijk verantwoord bouwen
‘Daarnaast is het belangrijk om tijdens de uitvoering te 
monitoren en deskundige specialisten aan boord te 
hebben. Zij kunnen adviseren op welk moment in het 
bouwproces mogelijkerwijze aanvullende maatregelen 
moeten worden genomen om schade in de omgeving 
te voorkomen. Meekijken, bewaken, interpreteren én 
op tijd ingrijpen. Op tijd meten is op tijd weten, zeggen 
wij altijd. Zo kan je de kans op schadegevallen aan 
belendingen nog verder minimaliseren.’ Dat een deel 
van de schade altijd onvoorspelbaar zal blijven, is iets 
waar Netzel zich terdege van bewust is. ‘Je kunt niet 
overal op voorbereid zijn. Maar met de huidige stand 
van de techniek is het zeker mogelijk om maatschap-
pelijk verantwoord te bouwen. Jij hebt immers als 
bouwer en opdrachtgever de wettelijke verplichting om 
een project zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden. En 
daar hoort als belangrijke voorwaarde ook de omge-
vingsbeïnvloeding bij. Met een goede risico beheersing 
kun je drama’s, zoals bijvoorbeeld het ingestorte 
archief in Keulen, voorkomen. ‘Kijk naar de verbouwing 
van het Rijksmuseum, daar gaat het wel goed. Omdat 
de opdrachtgever snapt hoe belangrijk een goede 
risicoanalyse en de risicobewaking in de uitvoering is. 
En daar geld voor vrijmaakt, dat zich straks vanzelf weer 
terugverdient.’ 

Meer informatie
netzel@cruxbv.nl

Proefschrift ‘Building response due to ground movements’

Een brug slaan tussen 

 geotechnicus en constructeur

Hoe reageert een gebouw als er sprake is van opgelegde grondvervormingen? Deze vraag 

staat centraal in het proefschrift van Holger Netzel, directeur en adviseur van geotechnisch 

adviesbureau CRUX Engineering B.V. De door Netzel ontwikkelde rekenmethodiek wordt 

door CRUX al jaren met succes toegepast bij verschillende bouwprojecten, waarbij omge-

vingsbeïnvloeding een belangrijke rol speelt.

•  Holger Netzel 
is afkomstig uit Duitsland en 

is een van de oprichters van 

CRUX Engineering BV. Sinds 

2002 coördineert en advi-

seert hij in diverse projecten 

op het gebied van omge vings 

beïnvloeding. Ook is hij  expert 

in constructieve en geotech-

nische schadegevallen. Op  

17 april 2009 promoveerde 

hij aan de TU Delft.

Conventies doorbreken. Enthousiasmeren voor ondergronds 
ruimtegebruik. Dat was het doel van de creatieve sessie die het 
Havenbedrijf Rotterdam organiseerde samen met Deltares,  
COB, TU Delft, de Erasmus Universiteit en Gemeentewerken  
Rotterdam. In zes verschillende teams gingen de deelnemers van 
het Creatief Atelier aan de slag, op zoek naar een ander denkkader. 
Een dag lang leefden ze zich uit op een creatieve oplossing voor 
ondergronds ruimtegebruik in het Rotterdamse haven- en indus-
triegebied, waarbij ze levendige discussies niet uit de weg gingen.

Uiteenlopende ideeën
Aan het eind van de middag presenteerden de teams hun 
 ontwerpoplossingen aan elkaar. Hun ideeën waren even 
 veelbelovend als uiteenlopend: 
1. Een tunnelsysteem voor kabels & leidingen, en voor transport 

van bulk. Zo ontstaat er minder druk op de bovengrondse 
infrastructuur.

2. Verplaatsing van de haven en de opslag naar de Nieuwe 
Maasvlakte voor extra ruimte voor groenvoorzieningen en 
nieuwe bedrijvigheid. Een tunnel verbindt het gebied dan met 
de binnenstad. 

3. Een manier om sneller, beter en goedkoper tunnels te graven: 
biologische mollen en bacteriën. Bovendien zou met geclus-
terde bedrijvigheid achter de kades de ruimte beter worden 
benut.

4. Verdeling van de ondergrond in verschillende niveaus. Bij-
voorbeeld opslag voor korte termijn vlak onder het maaiveld 
en langetermijn opslag veel dieper in de grond. De waarde van 
de grond varieert met de diepte.

5. Een ontbaggeringssysteem van verdelingsmuren diep onder 
het wateroppervlak. Die buigen de sedimentstromen af en 
leiden ze naar reservoirs om van daaruit grote hoeveelheden 
slib ondergronds te vervoeren. 

6. Een ondergrondse modulaire biodieselinstallatie. Met zo’n 
installatie in elke wijk kan men biologisch afbreekbaar afval 
lokaal verwerken en nuttig besteden. 

Het vervolg
De dag leverde flinke brainstormsessies op. Maar de dag krijgt 
nog een staartje. Dertig economiestudenten van de Erasmus 
Universiteit gaan alle cases uitwerken. Ze hebben de vrijheid 
om ideeën te verwerpen en zelf nieuwe plannen te ontwikkelen. 
Begin juni presenteren de  studenten hun resultaten aan de on-
dernemers bij het Haven bedrijf. Wordt vervolgd dus…

Meer informatie 
Anne.Kamphuis@cob.nl

 

Op 10 februari vond het Creatief Atelier plaats. 

Twintig jonge ingenieurs en economen uit het 

bedrijfsleven en studenten van de Hogeschool 

Rotterdam aan de bak. 

Creatief Atelier een succes

Dáárom Creatief Atelier
‘Voor veel mensen is de ondergrond nog een leeg en woest land’, 
 verklaart Cees Buijs, senior adviseur bij Gemeentewerken Rotterdam 
de creatieve sessie. ‘Het gaat om een wezenlijke andere omgeving: je 
huisvest er bijvoorbeeld andere functies dan boven het maaiveld.  
En als je iets in de ondergrond bouwt, is dat veel definitiever dan 
 wanneer je iets boven de grond bouwt. Daarom is anders denken 
noodzakelijk. Met dit Creatief Atelier wilden we meer enthousiasme 
voor ondergronds ruimtegebruik creëren.’

Conventies doorbreken 
in de Rotterdamse haven
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Kort

Start aanleg Tweede 
Coentunnel deze zomer

Dagelijks staan er veel lange files in  
en rond de bestaande Coentunnel. 
Om dit probleem op te lossen en 
 doorstroming in de toekomst te garan-
deren, bouwt het consortium Coentun-
nel Company in opdracht van Rijkswa-
terstaat een Tweede Coentunnel naast 
de eerste tunnel. Hiermee wordt het 
aantal rijbanen uitgebreid naar acht. In 
februari 2009 zijn de voorbereidende 
werkzaamheden van start gegaan. De 
aanleg zelf begint komende zomer. 
Doel is om de tunnel in 2012 open te 
stellen voor het verkeer. Coentunnel 
Company (CCY) is een internationale 
bouwcombinatie bestaande uit Dura 
Vermeer,  Haverkort Voormolen, Arcadis 
en  Belgische en Franse partijen BESIX, 
CFE, Dredging International en Vinci. 

Meer informatie:
www.rijkswaterstaat.nl 

                                                                          

Ondergrondse uitbreiding 
Mauritshuis

Van een extra bijdrage van 2,6 miljoen 
euro van de BankGiro Loterij gaat het 
Mauritshuis ondergronds uitbreiden. De 
voormalige kantoorvleugel van Nieuwe 
of Litteraire Sociëteit De Witte, gelegen 
op Plein 26 tegenover het museum, 
worden in de toekomst ondergronds 
met elkaar verbonden. In 2013 is de 
verbouwing voltooid. 

Meer informatie:
www.mauritshuis.nl

De Oranjetunnel is een tunnel in 
planstudie onder de Nieuwe Water-
weg bij Europoort, en maakt deel uit 
van een eventuele realisatie van de 
Rijksweg 54, een nieuwe autosnelweg 
tussen de A15 en A4 bij Wateringen. De 
tunnel ligt gunstig ten opzichte van de 
aan te leggen Tweede Maasvlakte. Het 
bedrijfsleven in de regio is voorstander 
voor de aanleg van deze strategische 
verbinding die bijna een miljard euro zal 
gaan kosten.

                                                                                           

Nieuwe website COB

De nieuwe website van COB gaat in 
juni 2009 de lucht in. Een logisch 
moment, omdat dan ook de Triënnale 
uitkomt, het meerjarenverslag van COB 
over 2008, 2009 en 2010. De nieuwe 
website zal vooral in het teken staan 
van vraagstukken die spelen bij poten-
tiële opdrachtgevers en toepassingen, 
zoals winkelcentra en parkeergarages. 
Bezoekers kunnen ook onderzoeken van 
de laatste tien jaar raadplegen. COB wil 
zo vraag en aanbod op het terrein van 
ondergronds ruimtegebruik en onder-
gronds bouwen bij elkaar brengen. Na 
de presentatie op het Technologie 
symposium (zie de advertentie op  
pagina 2 en pagina 49 onder ‘Doen’)  
zal de nieuwe website online zijn.

                                                                                           

Bouwen op de Willems-
tunnel

Na jaren gaat er eindelijk gebouwd  
worden op de Rotterdamse Willems-
spoortunnel. Al in 1980 werd  berekend 
hoe zwaar de gebouwen op de  tunnel 
zouden mogen worden. Vier jaar 
geleden besloten de betrokken partijen 
daadwerkelijk op de tunnel te gaan 
bouwen. Daarna hield ProRail lang 
de boot af, omdat er bouwschade en 
overlast voor de treinen zouden kunnen 
optreden. Inmiddels wijzen diverse 
veiligheidsonderzoeken uit dat de  
tunnel geschikt is voor bebouwing. 
In mei 2009 start dan ook de bouw 
van een kantoorpand met horeca, in 
opdracht van Maasstede Vastgoed. 
Ook projectontwikkelaars NS Poort en 
Blauwhoed hebben plannen met de 
Willemsspoortunnel.   

                                                                                           

Bijdrage COB aan  
FES-aanvraag  
‘Delta in  Transitie’

De afgelopen tijd is er binnen COB hard 
gewerkt aan verschillende deelplannen 
voor het programmavoorstel ‘Delta in 
Transitie’ . Dit voorstel is geschreven 

Capitool heeft onder-
gronds bezoekerscentrum

Het nieuwe bezoekerscentrum van de 
zetel van het Amerikaanse Congres is 
na zes jaar bouwen voltooid. Om de 
aanblik van het gebouw zo min mogelijk 
te veranderen, is het bezoekerscentrum 
ondergronds aangelegd. Het kersverse 
bezoekerspunt telt een oppervlakte 
van ongeveer 5,5 hectare. Dat is bijna 
driekwart van de totale oppervlakte van 
het Capitool. 

Meer informatie: www.visitthecapitol.
gov en www.aoc.gov/cvc.

                                                                                           

Nederlandse ingenieurs 
ontwerpen tunnel  
Denemarken-Duitsland

Het Nederlandse samenwerkingsver-
band Tunnel Engineering Consultants 
(TEC) gaat het ontwerp maken voor de 
vaste oeverbinding tussen Denemarken 
en Duitsland. Dit als onderdeel van een 
internationaal consortium.

TEC is een samenwerkingsverband van 
Royal Haskoning, DHV en 
Witteveen+Bos. Samen met Deense en 
Britse ingenieurs ontwerpen zij de 
komende tijd de 19 kilometer lange 
brug- en tunnelverbinding over zee.  
De definitieve keuze voor een ontwerp 
wordt later gemaakt door opdrachtgever 
Femern Bælt A/S.

                                                                                           

Tweede tunnel voor 
Maasvlakte

Er moet zo snel mogelijk een tweede 
oeververbinding worden aangelegd 
 tussen de Tweede Maasvlakte en 
Voorne-Putten. Bij calamiteiten moeten 
de bewoners van Voorne-Putten genoeg 
mogelijkheden  hebben om zo snel 
mogelijk het eiland te kunnen verlaten. 
Dat is de strekking van een motie die is 
aangekomen in de Tweede Kamer. 

De motie diende PVV-Kamerlid 
Barry Madlener in. Al het verkeer is nu 
 gedwongen door de Botlektunnel te 
gaan. Als er iets gebeurt in die tunnel, 
staat al het verkeer vast. Hulpdiensten 
kunnen de Europoort en Voorne-Putten 
dan nauwelijks bereiken. De tweede 
 verbinding, die de Oranjetunnel zal 
gaan heten, is daarom noodzakelijk, 
vindt Madlener.

door CURNET, op verzoek van onder 
andere het ministerie van VROM, om in 
aanmerking te komen voor een bijdrage 
uit het Fonds Economische Structuur-
versterking (FES). 

Meer dan 175 deelplannen ontving 
CURNET voor het programmavoorstel. 
Drie daarvan waren afkomstig van 
COB en zijn deels in het voorstel over-
genomen. Zo schreef COB een voorstel 
voor het uitbreiden van de mogelijkheid 
om in de toekomst met minder hinder 
tunnels en bouwputten te graven in  
de stad. 

In het programmavoorstel ‘Delta in 
Transitie’ worden duurzame stedelijke 
ontwikkeling en het gebruik van de 
ondergrond genoemd als enkele van 
de belangrijkste opgaven in Nederland. 
Met name in de Randstad liggen er 
vragen over het duurzame gebruik van 
de ondergrond, zo stelt het plan. Ook 
zegt ‘Delta in Transitie’ voort te bouwen 
op het programma van Delft Cluster, 
waarin de focus ligt op het omgaan met 
bodembeweging en het harmoniseren 
van ondergrondse functies. 

                                                                                           

GEO-impuls

‘Halvering van geotechnisch falen in 
GWW-werken in 2015’: zo luidt het 
gewaagde doel van dit meerjarige 
programma. De helft van de faalkosten 
van projecten heeft een grondgerela-
teerde oorzaak. Omdat voor Rijkswater-
staat de gevolgen in termen van tijd en 
imago een grote rol spelen, startten zij 
Geo-Impuls. Het COB heeft zich hierbij 
aangesloten.

Een voorbeeld: aanleg van het depot 
IJsseloog is destijds als gevolg van 
geotechnisch falen bijna 20 miljoen 
euro duurder geworden dan begroot. 
Rijkswaterstaat staat hier niet alleen 
in. Andere opdrachtgevers en partijen 
hebben vergelijkbare problemen en 
last van de risico’s die het omgaan met 
onzekerheden in de ondergrond met 
zich meebrengt. Samenwerking tussen 
alle partijen in de Nederlandse bouw-
wereld is volgens Geo-Impuls dan ook 
van belang.

Na een start op 30 januari wordt 
momenteel gewerkt aan het opstel-
len van projectvoorstellen om het doel 
te realiseren. Vanuit COB wordt een 
bijdrage geleverd aan verschillende 
werkgroepen. Het streven is om tijdens 
een afsluitende bijeenkomst op 1 juli 
in het LEF Future Center van RWS te 
komen tot een goedkeuring van deze 
projectvoorstellen.

Lezen Doen

Boek
Praktijkboek Parkeergarages

Dit praktijkgerichte boek speelt in op de 
behoefte van ontwerpers en bouwers 
aan een hulpmiddel bij het vaststellen 
van de bouw- en ontwerpeisen voor 
parkeergarages. Het gaat uit van ver-
schillende invalshoeken: de opdracht-
gever, de eigenaar, de beheerder én de 
parkeerder. In oktober is er een cursus 
aan de hand van dit boek (zie pagina 49 
onder ‘Doen’).
 
Bestellen
www.keypointparking.nl

Congres

Jaarcongres SKB

26 mei 2009
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum 
Driebergen
www.skbodem.nl

SKB organiseert binnen het thema van 
dit jaar ‘Verbinden naar de praktijk’ haar 
jaarcongres. Het belooft een interactief 
programma te worden waarbij onder 
meer aandacht wordt besteed aan de 
afgelopen vijf jaar SKB. Dit door eind-
resultaten van de ontwikkelde kennis 
van verschillende projecten te tonen. 
Aansluitend wordt er gekeken waar en 
wanneer deze kennis kan worden inge-
zet op andere werkvelden van SKB. 

                                                                                           

Congres
Congres ISA met workshop COSUF

27 en 28 mei 2009
Budapest Congress Centre, Hongarije
www.ita-aites.org

COSUF, één van de drie comittees 
van de ITA, organiseert deze twee 
dagen onder andere een workshop 
rond het thema noodsituaties bij het 
werken  ondergronds. Het congres 
wordt  ingeluid met een watermist-
demonstratie in het metronetwerk van 
Boedapest. Dag twee bestaat uit drie 
sessies met internationale sprekers. 
Meer informatie over inschrijving en 
prijzen is te vinden op de website. 

                                                                                           

Debat

Trefpuntbijeenkomst 
 Ondergronds Ruimtegebruik

28 mei 2009
www.denieuwbouw.nl

Leden van de Nieuwbouw gaan met 
elkaar in debat over ondergronds 
 ruimtegebruik. Jack Amesz, directeur 
van COB, zal dit debat leiden. 

                                                                                           

Symposium
Grip op gemeentelijke projecten

3 juni 2009 
Deltares, Rotterdamseweg
www.delftcluster.nl

Dit symposium staat in het teken van 
omgaan met risico’s bij gemeentelijke 
projecten. Omdat de complexiteit van 
deze bouwprojecten steeds verder 
toeneemt, is er meer grip nodig.  
Delft Cluster heeft de afgelopen jaren 
onderzoek gedaan naar dit fenomeen 
en presenteert de voorlopige  resultaten 
 tijdens ‘Grip op gemeentelijke  projec-
ten’. Deelname is gratis, wel graag 
aanmelden.

                                                                                           

Open dag
Dag van de bouw

6 juni 2009
10.00-16.00 uur
Locaties door het hele land
www.dagvandebouw.nl

Bouwend Nederland organiseert op 
zaterdag 6 juni de Dag van de bouw. 
Iedereen is uitgenodigd om een kijkje 
te nemen achter de schermen bij een 
bouwproject in de buurt. 

                                                                                           

Symposium
Technologiesymposium 2009
Diep bouwen in stedelijk gebied

25 juni 2009
Fort Voordorp, Groenekan
www.cob.nl/technologie-
symposium2009

Het jaarlijkse Technologiesymposium 
heeft dit jaar als thema ‘Diep bouwen  
in stedelijk gebied.’ Zie voor meer  
informatie de advertentie op pagina 2  
of kijk op internet.

                                                                                           

Symposium 
Symposium Landschapstunnels

30 juni 2009
Hogeschool Rotterdam, 
locatie Kralingse Zoom
Leo van Gelder: 06-50435769

Om de besluitvormingsprocessen  
van beslissers uit de publieke  sector 
tegemoet te komen, staat dit   
 sym posium geheel in het teken van  
de balans tussen het behouden van 
landschap en de groeiende technische 
mogelijk heden van tunnelbouw. Het 
programma bestaat uit acht workshops 
en wordt afgerond met een forum met 
bestuurders, beleidsmakers en 
beslissers.
Entree is gratis, aanmelden via  
landschapstunnels@hro.nl. 

                                                                                           

Symposium 
Highlevel meeting 

2 juli 2009
COB, Groningenweg 10, Gouda 
info@cob.nl 

Het kennisplatform Kabels en Leidingen 
van COB bestaat sinds 2003. Na deze 
eerste jaren is het tijd om de oor-
spronkelijke afspraken te herijken. Dat 
gebeurt tijdens deze Highlevel meeting. 
Deelnemers zullen de vastgestelde visie 
vertalen naar de praktijk. Tevens zal er 
gekeken worden naar de verdeling en 
besteding van de financiële middelen.

                                                                                           

Projectenmarathon Kivi Niria 

september 2009 
www.cob.nl 

Meekijken met de technische toepas-
singen van projecten in uitvoering? Dat 
kan op de jaarlijkse Projectenmarathon. 
Hou de site van COB in de gaten voor 
andere projecten van Kivi Niria.

                                                                                           

Congres
Spiegeldag gebiedsontwikkeling

9 september 2009
Cruise Terminal, 
Wilhelminakade 699, Rotterdam
www.rostra.nl – zoek op Spiegeldag

Professionals komen hier samen om 
hun kennis te verrijken op het gebied 
van ruimtelijke inrichting. Aanleiding is 
de afronding van het programma 
Vernieuwend Ruimtegebrek. Dit zes jaar 
durende programma stonden in het 
teken van het zoeken naar doorbraken 
en het slim combineren van functies en 
disciplines door Habiforum. 

                                                                                           

Symposium
Buisleidingenstraat Nederland
 
10 september 2009
www.buisleidingenstraat.nl
 
De Buisleidingenstraat Nederland 
 bestaat op 10 september 30 jaar.  
Ter ere daarvan vindt die dag een 
 symposium plaats over nut en noodzaak 
van de Buisleidingenstraat.

                                                                                           

Cursus
Cursus ontwikkelen en ontwerpen 
parkeergarage

8 en 15 oktober 2009
Jaarbeurs of Hotel Park Plaza Utrecht
www.keypointparking.nl

Betrokkenen bij ontwikkeling, ontwerp, 
bouw, inrichting en exploitatie van 
parkeergarages beschikken niet altijd 
over voldoende specifieke kennis rond 
deze bouwwerken. Deze cursus dicht 
het gat. Leidraad hierbij is het Praktijk-
boek Parkeergarages. Cursusleider  
Leo de Jong, directeur van Keypoint 
Parking, zal de belangrijkste aspecten 
van dit onderwerp behandelen.



Al meer dan 150 jaar actief in bouw en infrastructuur 

De ruimte in met name binnenstedelijke gebieden wordt schaarser. 
We wonen en werken steeds dichter op elkaars lip. Gelukkig zijn er vele 
kansen voor ondergronds parkeren, winkelen en entertainment. Dát is 
optimaal ruimtegebruik! Dura Vermeer adviseert, ontwerpt en bouwt met 
creatieve, veilige bouwtechnieken steeds meer duurzaam en dubbel 
ruimtegebruik. Onder onze voeten ligt een toekomst!

Kruisweg 835, 2132 NG Hoofddorp, T (023) 569 23 45, www.dvbw.nl
Dura Vermeer Beton- en Waterbouw BV

We gaan voor ondergronds
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