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Accent op de oplossingen
 
In de bouwsector staat het begrip faalkosten voor vermijdbare 
 fouten; gebreken, meerwerk, gevolgschade – en soms ook inefficiënte 
interne bedrijfsvoering. Verschillende definities leveren verschillende 
 schattingen van de omvang op, waardoor de discussie vooral over de 
problemen gaat. In navolging van het werkprogramma Geo-Impuls, 
waar het COB actief aan deelneemt, leggen we in deze Onderbouwing 
het accent op de kansen en de oplossingen. Faalkosten bestrijd je 
door het op elk gebied beter te doen. Deze editie laat zien dat dat kan.

In het themadeel vindt u vijf verhalen die op een of andere  manier 
 betrekking hebben op bestrijding van faalkosten. Frens Pries vertelt 
hoe de betonketen dit doet. Simulatietechniek helpt bij Spoorzone 
Delft om latere openstelling te voor komen. Boukje Witten en Michiel 
Jonker van de Noord/Zuidlijn tonen  overtuigend aan dat goed 
 omgevingsmanagement gevolgschade bij calamiteiten voorkomt. En 
het instrument van de  Geo-Impulswerkgroep Risicogestuurd grond-
onderzoek helpt  faalkosten tegen te gaan door grondonderzoek syste-
matischer te regelen. Het vijfde thema-artikel gaat over tunnelveilig-
heid: hoe  voorkom je kosten door  vertraging bij de ingebruikstelling?  
Paul Janssen van de  Rotterdamsebaan in Den Haag vertelt hoe de 
tunnelstandaard ook voor  stadstunnels een bruikbare leidraad is.

De artikelen buiten het themadeel laten goed zien hoe veelzijdig de 
ondergrondse activiteiten van het COB-netwerk zijn. Van integraal 
ontwerpen in een iRoom tot een ondergronds warmtenet van bijna 
dertig kilometer lang. Samen met het COB wordt bovendien gewerkt 
aan een nieuw handboek Integraal Tunnelontwerp, wat zeker geen 
kleine opgave is.

Ook in 2013 blijven we vanuit het COB met volle inzet werken aan 
het vergaren, versterken en delen van kennis. In de Onderbouwing 
blijven we aandacht besteden aan nieuwe ontwikkelingen en best 
practices. Aan u – het COB-netwerk – de oproep ons te blijven voeden 
met uw vragen en ideeën. Namens alle medewerkers van het Centrum 
 Ondergronds Bouwen wens ik u voor 2013 heel veel (bovengronds) 
plezier van ondergrondse ontwikkelingen.

Merten Hinsenveld
Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 0182-540660 

VOORWOORD INHOUD

THEMA: STRIJDEN TEGEN FAALKOSTEN

Ondergrondse bouwprojecten kunnen 
ook zonder faalkosten gerealiseerd worden. 
Geo-Impuls en het COB-netwerk hebben al 
verschillende oplossingen gevonden.

Jonge vakmensen helpen faalkosten de (beton)wereld uit
De meeste ondergrondse bouwwerken bestaan voor een groot 
deel uit beton. Dus moeten we ook daar zoeken naar manieren 
om faalkosten te voorkomen. Volgens Frens Pries, directeur 
van de Betonvereniging, liggen er kansen genoeg, zowel bij het 
materiaal als bij de mensen die ermee werken.

Voorbereiding tot in de puntjes
Een innovatieve simulatietechniek moet ervoor zorgen dat de 
ingebruikname van de spoortunnel bij Spoorzone Delft in 
2015 soepel verloopt.

Praktijklab voor omgevingsmanagement
Het recente incident aan de Vijzelgracht biedt een uitgelezen 
kans om de effecten te meten van de communicatiestrategie 
gebaseerd op omgevingssensitiviteit.

Op tijd open
De tunnel is af, maar mag niet open. Hoe voorkom je deze 
faalkosten? De Rotterdamsebaan combineert de tunnel-
standaard met een realistische kijk op veiligheid.

wie doet wat wanneer?
Risicogestuurd grondonderzoek helpt faalkosten voorkomen, 
mits het goed is geregeld. Geo-Impuls onderzocht hoe 
verantwoordelijkheden vastgelegd kunnen worden.

PRAKTIJK
‘Kan de onderdoorgang niet gewoon daar?’
Een Bouw Informatiemodel (BIM) gecombineerd met grote 
schermen en een zaal vol stakeholders zorgt voor een beter 
ontwerp met minder kosten. Maar men moet wel open staan 
voor een nieuwe aanpak.

Van haven naar huishoudens
Via een XXL-verwarmingsbuis van liefst zesentwintig 
kilometer wordt warmte van een afvalverbrandingsinstallatie 
benut in de stad zelf.

Netjes ondergronds
Een kabel- en leidingentunnel levert ongezien een belangrijke 
bijdrage aan de bovengrondse verblijfkwaliteit van Den Haag 
Nieuw Centraal.

 
NETWERK&COB  
Ontwerpen met praktijkkennis
Het COB werkt samen met het netwerk aan een nieuw 
handboek Integraal Tunnelontwerp. Een praktische 
handreiking voor gebruik van bestaande voorschriften.

Schreudersstudieprijs 2012
Eenentwintig inzendingen, zeven genomineerden, drie 
eervolle vermeldingen en twee winnaars. Mooie voorbeelden 
van inspirerend en verantwoord ondergronds ruimtegebruik. 

EN VERDER 
COB-UPDATE  Wat gebeurt er zoal bij het COB?
IN FOCUS  Vindingrijk COB-congres
DE VISIE VAN  Jan Willemsen, directeur bij Croon Elektrotechniek 
en nieuw bestuurslid van het COB
DE DIALOOG  Twee visies op de rol van de geotechnisch specialist
UIT DE SCHOOL GEKLAPT Risicomodellen geven inzicht in 
geotechnisch falen
ZO KAN HET OOK  afdalen in de kunstwereld
KORT, LEZEN, DOEN  Op de hoogte en op de agenda
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Nieuwe plannen

Het COB voorlopig in Gouda 
Het COB gaat deelnemen aan de Bouwcam-
pus die zal worden gehuisvest in het oude 
pand van de Dienst Verkeer en Scheepvaart 
van Rijkswaterstaat in Delft. Het is nog on-
duidelijk op welke datum de fysieke campus 
zal starten, aangezien de gesprekken over de 
inrichting en de kosten nog in een pril sta-
dium verkeren. Tot verhuizing naar Delft aan 
de orde is, blijft het COB samen met SIKB 
en SKB gehuisvest aan Groningenweg 10 in 
Gouda. In januari 2013 zal er al een begin 
worden gemaakt met een virtuele campus.

Kenniscentrum 
Tunnelveiligheid
Op het congres werd het al even genoemd: 
het COB krijgt een belangrijke rol in het 
nieuwe Kenniscentrum Tunnelveiligheid dat 
het ministerie van IenM wil instellen. Samen 
met het NIFV en andere betrokken partijen 
werkt het COB momenteel het vooronder-
zoek uit tot een dusdanig concreet plan, dat 
de organisaties per 1 juli 2013 invulling kun-
nen gaan geven aan het Kenniscentrum.

COB-UPDATE

Twee nieuwe Platforms 
Op 5 november jl. is het Platform O&O van 
start gegaan, een nieuw initiatief dat zich 
richt op integraliteit bij gebiedsontwikke-
ling: hoe verbinden we de ondergrond met 
ruimtelijke ordening? Het Platform O&O 
vormt hiermee de schakel tussen de andere 
COB-onderzoeksgebieden. Het Platform 
Veiligheid is ondertussen toe aan zijn tweede 
bijeenkomst. Na de start op 4 september jl. 
wordt er in januari gesproken over leren van 
(bijna) incidenten. Op onze website vindt u 
over beide platforms meer informatie.

Op het COB-congres vroegen de coördinatoren en ambassadeurs van het 

COB uw mening over mogelijke nieuwe initiatieven. Op onze website leest u 

 binnenkort hoe we hiermee verder gaan. Nu alvast een korte impressie:

Technology return: ja of nee?
Brenda Berkhout, coördinator Tunnels en 
Bouwputten: “De grote groep deelnemers 
 reageerde enthousiast op de stellingen. 
Bijzonder was dat niemand het eens was 
met de stelling ‘Kennis is macht: niet delen 
maar concurreren’, wat aangeeft dat ieder-
een graag kennis wil delen. Maar hoe we dat 
het beste kunnen stimuleren, daarover zijn 

de  meningen verdeeld. De strakke plannin-
gen van tegenwoordig  bieden eigenlijk geen 
ruimte om innovatie  onderdeel te maken van 
de opdracht. Als  alternatief werd een budget 
buiten het contract genoemd of het meer 
vrijlaten van aannemers. Met de mensen die 
hun  visitekaartje hebben afgegeven willen we 
kijken hoe we als COB innovatie in projecten 
kunnen stimuleren .”

Regie op de ondergrond
Jantien van den Berg, coördinator Ordening 
en Ondergrond: “Er werd levendig gediscus-
sieerd tijdens onze sessie. We hebben vooral 

besproken wat nou precies het probleem is bij 
de regie op de ondergrond. Iedereen is het er 
wel over eens dat de onder- en bovengrond 
integraal moeten worden bekeken, maar in 

praktijk blijkt dat soms lastig. Organische 
 gebiedsontwikkeling vraagt bijvoorbeeld om 
een andere aanpak, die we deels nog moeten 
uitvinden. Verder vond men het logisch dat 
natuurlijke eigenaren van een gebied de regie 
voeren, maar dit zijn vaak lokale overheden, 
waarbij de afstemming tussen afdelingen 
soms moeizaam verloopt. Er kwamen ook 
 oplossingen voorbij, zoals meer aandacht voor  
visualisering en het centraal stellen van het 
 gebied. In de vervolgsessie willen we hier  samen 
met het Platform O&O dieper op  ingaan.”

(In)zicht in kabels en leidingen
Richard van Ravesteijn, coördinator Kabels en 
Leidingen: “Het was een geslaagde sessie, die 
vooral heeft bevestigd wat we al vermoedden. 
We wilden van het netwerk weten wie volgens 
hen bewust gemaakt moet worden van de ka-

bels- en leidingenproblematiek. Dat bleken 
inderdaad de niet-specialisten te zijn, dus 
meer de bestuurders en beleidsmedewerkers. 
De reacties in de zaal gaven aan dat het voor 
hen soms lastig is de juiste informatie te vin-
den. Het vroeger benoemen van vraagstukken 
is een belangrijk aandachtspunt, waarbij mo-
gelijk een rol is weggelegd voor toezichthou-
dende instanties. Ook zou er gewerkt kunnen 
worden aan het zichtbaar maken van de pro-
blematiek en de kwaliteit van projectmanage-
ment. Dit zijn voor ons goede aanknopings-
punten voor de workshop van volgend jaar.”

‘Als alternatief werd een budget  
buiten het contract genoemd of het  

meer vrijlaten van aannemers.’ 

‘‘Dit zijn voor ons goede  
aanknopingspunten voor de workshop  

van volgend jaar.’ 

‘Vooral het aanpakken van de  
problematiek rond stadstunnels  

(zoals inpassing) kreeg veel bijval.’
‘Er kwamen ook oplossingen voorbij,  

zoals meer aandacht voor visualisering en 
het centraal stellen van het gebied.’

Mag het een onsje minder zijn?
Thijs Ruland, coördinator Veiligheid en 
 Veiligheidsbeleving: “De sessie was druk-
bezocht en iedereen was zeer geïnteresseerd, 
dat was goed om te zien. We hebben de 
 gasten vier speerpunten voorgelegd waarop 
het COB zich zou kunnen gaan richten; we 
wilden weten in hoeverre het netwerk zich 
hierin kon vinden. Uit de reacties bleek dat 
men er  positief tegenover stond. Vooral 
het aanpakken van de problematiek rond 
 stadstunnels  (zoals inpassing) kreeg veel 
bijval. Verder bleek er behoefte aan verbre-
ding, dus meer aandacht voor bijvoorbeeld 

publieks voorlichting en hulpverlening. We 
gaan de  reacties nu in kaart brengen en 
 samen met het Platform Veiligheid bekijken 
hoe we de onderwerpen het best kunnen 
 oppakken. Hierbij betrekken we uiteraard ook 
de  mensen die op het congres hebben aange-
geven mee te willen werken aan het vervolg.”

(Foto: Chiel Epskamp)
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Vindingrijk in 

arme tijden

Omringd door werkplaatsen en  klas lokalen 

luisterden donderdag 29 november meer 

dan tweehonderdvijftig gasten naar de 

 plenaire sprekers op het COB-congres. Het 

was het begin van een geslaagde dag vol 

 slimmigheden en technische verhalen.

Het COB-congres kende als vanouds een hoge 
opkomst, hoewel dat in de grote industriële ruimte 
van de RDM Campus niet zo te zien was. De gasten 
werden er getrakteerd op een winterse lunch met 
stevige soep, gevolgd door een plenair programma 
dat draaide om inspiratie. De drie keynote speakers 
gaven elk hun visie op vindingrijkheid, creativi-
teit en innovatie. Zo riep innovator Marjet Rutten 
op tot slim gebruik van bestaande technieken en 
vertelde Adrie van Duijne van stichting KIEN hoe 
zijn organisatie de elektrotechnische wereld vooruit 
helpt. Robbert van Leeuwen, winnaar Schreuders-
studieprijs 2010, gaf aan wat er volgens hem nodig 
is om tot creatieve  ingevingen te komen.

Vervolgens werd de Schreudersstudieprijs 2012 
uitgereikt. Daniëlle Bakkes won in de categorie 
 Conceptueel met haar mooi vormgegeven  oplossing 
voor de Maastrichtse waterproblematiek. In de 
 categorie Techniek ontving Ruud Arkesteijn de 
cheque van vijfentwintighonderd euro voor zijn 
onderzoek naar dimensionering van onderwater-
betonvloeren. Drie andere genomineerden 
 ontvingen een eervolle vermelding. Verderop in 
dit blad leest u meer over de winnaars en eervolle 
vermeldingen.

De parallelsessies stonden in het teken van de 
praktijk. De COB-coördinatoren vroegen uw aan-
dacht voor een aantal nieuwe initiatieven (zie ook 
bladzijde 3 van deze Onderbouwing) en daarna 
was het woord aan meer dan vijftien sprekers uit 
het COB-netwerk. Zij deelden in drie zalen praktijk-
verhalen met de gasten en er werden volop ervarin-
gen uitgewisseld. Sommige presentaties eindigden 
in verhitte discussies, wat maar aangeeft dat er nog 
genoeg te praten valt over ondergronds bouwen.

Kijk voor een (beeld)verslag van het  
COB-congres op onze website. Hier kunt u ook  
een aantal presentaties terugkijken.

(Foto: Chiel Epskamp)
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Jonge vakmensen 
helpen faalkosten de 
(beton)wereld uit

INTERV IEW | FRENS PRIES, DIRECTEUR VAN DE BETONVERENIGING

De meeste ondergrondse bouwwerken bestaan voor een groot deel uit beton. Dus 

moeten we ook daar zoeken naar manieren om faalkosten te voorkomen. Volgens 

Frens Pries, directeur van de Betonvereniging, liggen de kansen niet alleen bij het 

materiaal zelf; de winst is vooral te halen bij de mensen die ermee werken.

Er bestaat geen standaarddefinitie van faalkosten. 
Pries spreekt liever van vermijdbare kosten; kosten die 
achteraf helemaal niet nodig waren. Aangezien beton 
een grote rol speelt in ondergrondse bouwprojecten, 
lijkt het logisch om ook in de betonketen te zoeken 
naar manieren om faalkosten te reduceren. Is de be-
tonwereld hier al mee bezig? Waar ontstaan faalkosten 
en wat is eraan te doen? Frens Pries, directeur van de 
Betonvereniging, heeft daar wel een mening over.

“Om maar gelijk met de kern van het probleem te be-
ginnen: het zit hem vooral in de samenwerking. Naar 
mijn idee ontstaan faalkosten – of vermijdbare kosten 
– onder andere doordat de verschillende schakels in de 
bouwketen niet goed met elkaar samenwerken. Ieder-
een zit op zijn eigen eilandje en bij de overdrachtsmo-
menten gaat het altijd mis”, aldus Frens Pries. Naast 
directeur van de Betonvereniging was Pries lector 
Nieuwe cultuur in de bouwketen aan Hogeschool 
Utrecht. In die hoedanigheid publiceerde hij in 2010 
het artikel Hoe fragmentatie onze grootste vijand is 
geworden, waarin hij faalkosten koppelde aan versnip-
pering in de bouwketen. Pries: “De sector werkte altijd 
als een soort dweilorkest; een losbandig clubje, maar 
het klinkt wel. Nu is het eerder een symfonieorkest met 
een groot (kritisch) publiek eromheen, zonder dirigent. 
Dat werkt niet. Er zijn  tegenwoordig zoveel specialis-
ten bij een project betrokken dat  onderlinge afstem-
ming gewoon cruciaal is. En daar zijn tech neuten 
over het algemeen juist minder sterk in. Het lijkt wel 
of zij een probleem oplossen leuker vinden dan een 

 probleem voorkomen, dus in dat laatste steken ze  
- al dan niet bewust - minder energie.”
Gelukkig is de nieuwe generatie ingenieurs  volgens 
Pries beter in communiceren en meer naar  buiten 
 gericht. Dat merkte Pries onder andere bij de 
 organisatie van de Betondag op 15 november jl.  
“Het congres werd dit jaar mede georganiseerd door 
een groep young  professionals. Die zijn veel meer in 
voor nieuwe dingen, ze denken breder en stellen zich 
open op. Samenwerken gaat dan vanzelf beter. Dit 
neemt  overigens niet weg dat  ouderen vaak over veel 
ervaring en kennis beschikken, die nog onvoldoende 
ontwikkeld is bij jonge mensen.”

Innovaties
Theoretisch is het dan een kwestie van geduld voordat 
faalkosten de wereld uit zijn. Bestaan er echter geen 
slimme innovaties die nu al kunnen helpen? Pries: 
“Jazeker, maar die worden nauwelijks gebruikt. 
Er kan veel meer dan mensen zich realiseren. We 
 hebben  vezelversterkt beton, ultra-hogesterktebeton, 
zelfhelend beton, hoogvloeibaarbeton enzovoort. 
Maar mensen kennen het niet of durven het niet 
te gebruiken. Innovaties worden meestal nog niet 
beschreven in voorschriften, er zijn geen leidraden 
of richtlijnen voor. Dus als je het wilt toepassen, 
moet je een  opdrachtgever hebben met lef en een 
constructeur met zelf vertrouwen. De Gooisebrug in 
De Meern is hier een mooi voorbeeld van. Dat was 
de eerste voorgespannen brug in Nederland van zeer 
hogesterktebeton. En ondergronds is  de gewapende 
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frens Pries studeerde bouwkunde 

aan de TU Delft en promoveerde in 

1995 aan de Erasmus Universiteit op 

 innovatiemanagement in de bouw. 

Hij werkte onder meer voor NBM- 

Amstelland, Balance&Result en PRO6-

managers. Van 2007 tot 2011 was hij 

lector Nieuwe cultuur in de bouwketen 

aan Hogeschool Utrecht.  Daarnaast 

is hij sinds 2011 directeur van de 

 Betonvereniging.
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Vermijdbaar
Pries: “Samen met Hennes de Ridder, tot voor kort 

 hoogleraar aan de TU Delft, heb ik eens onderzoek  

 gedaan naar vermijdbare kosten. Wij kwamen erop uit  

dat je zo een kwart van de kosten in de bouw kunt   

vermijden. Voor elke woning maken we een nieuw   

ontwerp, terwijl het soms maar een paar centime-

ter scheelt. De gemiddelde  beladingsgraad van vracht- 

wagens is dertig procent.  Allemaal vermijdbare kosten. 

Daarnaast ontstaan er kosten door overdimensionering: 

iedereen in de keten denkt ‘doe er maar iets bij, voor  

de zekerheid’ en in totaal loopt het dan behoorlijk op. 

Suboptimalisatie is iets soortgelijks. Dan blijven we 

een ontwerp maar optimaliseren, net zolang tot alle  

flexibiliteit uit het ontwerp is verdwenen. Dit proces kost  

op zich al veel geld, maar als er vervolgens toch iets  

niet blijkt te kloppen, loopt het helemaal in de papieren.”



Robuust ontwerp
Jan de Jong, directeur bij Mobilis, bestuurs-

voorzitter bij het COB en secretaris bij de 

Betonvereniging, over faalkosten in de be-

tonketen: “Dat betere kennisoverdracht en 

communicatie ons helpen bij het vermijden 

van faalkosten is evident. Ondergronds bou-

wen vraagt om de juiste risicobeheersing 

en robuuste ontwerpen. Niet zelden heb-

ben suboptimalisaties bij het ontwerp van 

ondergrondse constructies geleid tot grote 

schade en blijkt dat goedkoop soms heel 

duur is. Er dienen bij het ontwerp- en uitvoe-

ringsproces weloverwogen keuzes gemaakt 

te worden. Het verbinden van de resultaten 

vanuit het Geo-Impulsprogramma aan de 

diverse ondergrondse (bijvoorbeeld  binnen-

stedelijke) ontwerpopgaven kan tot aanzien-

lijke vermindering van faalkosten leiden.”

 onderwaterbetonvloer van het aquaduct in 
de N201 bijzonder. In plaats van twee vloe-
ren, werd de wapening verwerkt in één vloer 
van onderwaterbeton. Een knappe prestatie, 
zeker omdat de vloer onder een helling werd 
aangebracht”, vertelt Pries. 

De voorbeelden laten volgens Pries zien dat 
er genoeg  betoninnovatie op de plank ligt. 
“De civiele technieksector is een techno-
logische sector, daar wordt veel meer nieuwe 
technologie toegepast dan bijvoorbeeld in 
de woningbouw. Zo’n gewapende onder-
waterbetonvloer is slimmer, goedkoper, 
duurzamer.”

Technische kennis
“Toepassing van nieuwe betontechnologie 
vergt kennis en lef. Er moet iemand zijn die 
zegt ‘Doen!’. Maar specialistische kennis 
sijpelt weg bij de grote opdrachtgevers, waar-
door ze innovaties minder snel aandurven. 
Men neemt liever geen risico’s met de con-
structieve veiligheid. Zowel bij de opdracht-
gever als bij de constructeur en de bouwer  
is daarom gedegen technische  kennis nodig 
willen nieuwe technieken in praktijk worden 
 gebracht”, aldus Pries.
Pries ziet nog een reden om meer nadruk 
te leggen op kennisontwikkeling. “De helft 
van alles wat we in de bouw uitgeven, gaat 
naar bestaande constructies”, stelt hij. 

“Technische kennis is daarbij onontbeerlijk. 
We hebben nog zo veel vraagtekens op het 
vlak van bestaande bouw: Hoe kunnen we 
meet resultaten van non-destructive testing 
op een eenduidige manier  interpreteren? 
Hoe ga je om met het herbeoordelen van 
 constructies waarvan geen archieven 
beschikbaar zijn? Er zijn een heleboel 
dingen waar we nooit aan gedacht h ebben. 
Bij spoor tunnels worden bijvoorbeeld 
hoogspanningsleidingen aan het plafond 
 gemonteerd, vlakbij de wapening: krijg je 
dan geen versnelde corrosie? Daar weten 
we eigenlijk nog heel weinig van. Om zulke 
kwesties te onderzoeken, hebben we echte 
specialisten nodig.”

Trots
Investeren in kennis en vakmanschap is dan 
ook de belangrijkste boodschap van Pries. 
“We hebben jonge mensen nodig om onze 
sector te versterken. Ik weet dat tweeëntach-
tig procent van de middelbare scholieren 
interesse heeft in techniek en dat slechts 
dertien procent een technische studie kiest. 
Dat is zo zonde. We moeten als sector veel 
meer naar buiten treden, we mogen trotser 
zijn op wat we doen. Het is werk om ontzag 
voor te hebben, dat moeten we laten zien. 
We moeten ervoor zorgen dat civiele tech-
niek door de maatschappij erkend wordt als 
een leuke, gave sector.”

‘De helft van alles wat  
we in de bouw uitgeven, 

gaat naar bestaande  
constructies.’

Geotechnisch falen ontstaat maar zelden door een  gebrek aan  kennis. Veel 
meer is het een kwestie van goed  georisicomanagement. Daarom zegt 

 Geo-Impuls: Steek je kop niet in het zand, maar wel in de bodem. 

in 2009 is het nationale werkprogramma geo-impuls van start gegaan.  
Zo’n  dertig partijen uit de grond-, weg- en waterbouw,  waaronder het Cob,

werken hierbij samen aan het reduceren van  geotechnisch falen. er zijn meer dan tien 
werkgroepen actief om  binnen de thema’s techniek, Contracten, en mens en  omgeving 

aspecten aan te pakken  die van invloed kunnen zijn op geotechnisch falen.

Kijk op www.geoimpuls.org voor meer informatie en de resultaten.

STEEK JE KOP NIET IN HET ZAND ...

8

THEMA  •  S TRIJDEN TEGEN fAAlKOS TEN



Everard van Rees, 

ProRail/Movares

Boukje Witten,

Dienst Noord/Zuidlijn
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Techniek Indienststelling spoortunnel tot in de puntjes voorbereid

Minutieuze voorbereiding moet ertoe leiden dat de 

ingebruikname van de spoortunnel bij  Spoorzone 

Delft in 2015 soepel verloopt. Opdrachtgever 

ProRail en aannemerscombinatie Combinatie 

CrommeLijn (CCL) gebruiken een innovatieve 

simulatietechniek om ervoor te zorgen dat de tun-

neltechnische installaties (TTI) van meet af aan goed 

werken. Een mooi staaltje techniek zorgt ervoor dat 

potentiële faalkosten in de vorm van vertraging in de 

 openstelling worden afgevangen. 

In 2015 gaat de trein in Delft ondergronds. ProRail is 
voornemens om het bestaande spoor in één weekend 
in 2015, tijdens een buitendienststelling van het 
treinverkeer, op het nieuwe tunnelspoor aan te sluiten. 
De maandag erna rijdt de trein tussen Den Haag en 
Rotterdam niet langer over een viaduct. De ingebruik-
name of indienststelling van de spoortunnel – onder-
deel van het meest intensief bereden stuk spoorweg in 
Nederland – dient snel en vlekkeloos te verlopen. 
Het uitgebreide test-/simulatieprogramma moet 
tegenslag zo goed als uitsluiten. Everard van Rees, die 
voor ProRail de voorbereiding op de indienststelling 

begeleidt: “De korte overgangstijd van oud naar nieuw 
tracé was een belangrijke aanleiding om innovatieve 
simulatietechniek in te zetten. Een uitgebreide, geïn-
tegreerde testfase met simulaties en oefeningen zoals 
die voor de Delftse spoortunnel wordt doorlopen, is 
een unicum. De ingebruikname van de Maeslantkering 
en een aantal andere infrastructurele werken is op ver-
gelijkbare wijze voorbereid, maar voor spoorinfrastruc-
tuur is dit een primeur. Ik ken ook geen buitenlandse 
voorbeelden.”

Lees meer op cob.nl/verdieping

Een modelspoortreintje rijdt ijverig over een spoor om de tunneltechnische 

installaties van de Delftse spoortunnel te testen. (Beeld: Spoorzone Delft)

Communicatie Vijzelgracht blijkt praktijklab omgevingsmanagement

De Noord/Zuidlijn organiseert regelmatig open dagen en rondleidingen 

voor het publiek. (Beeld: Ge Dubbelman/Hollandse Hoogte)

De verzakking van de Vijzelgracht in september 2012 
levert een praktijkcase op die door elke omgevings-
manager, onder- en bovengronds, als voorbeeld voor 
 effectmeting genomen kan worden. Reacties van om-
wonenden en statistieken laten zien dat goed doordacht 
omgevingsmanagement faalkosten kan voorkomen.
 
 “Er heeft een communicatie- en organisatieverande-
ring plaatsgevonden”, vertelt Boukje Witten, project-
begeleider Vijzelgracht bij de Noord/Zuidlijn. “Niet 
 alleen bij ons, maar ook bij de aannemer. De gedachte 
is dat we ons bij alles wat we doen, afvragen wat dat 
betekent voor de buren. En dan volgt onmiddellijk 
de vraag: wat kunnen we bedenken om de hinder te 
 beperken?” Drie jaar de bewoner centraal stellen en 
werken volgens de genoemde kernwaarden, hebben 
ervoor gezorgd dat er vertrouwen werd opgebouwd. Bij 
bewoners en bij de media. Er is een periode geweest 
dat zo’n beetje alles wat misging in Amsterdam, in 
de  media aan de aanleg van de Noord/Zuidlijn werd 
 geweten. Dat sentiment is nu helemaal weg.”

Lees meer op cob.nl/verdieping

De Vijzelgracht. September  2008 en september 

2012. Twee  verzakkingen bij hetzelfde  pro ject, 

in hetzelfde gebied en met voor een deel dezelfde 

betrokkenen. Een uitgelezen kans om de effecten 

te toetsen van de maatregelen die na de eerste 

 verzakking werden genomen.
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Paul Janssen,

directeur Rotterdamsebaan

Martijn van Vliet, 

Rijkswaterstaat

Veiligheid Help, de tunnel mag niet open!

Contracten ‘Risicogestuurd grondonderzoek’ bruikbaar wapen 

in strijd tegen faalkosten

Het uitblijven van openstellingsvergunningen 

voor de Roer- en Swalmentunnel in de A72 

en de Leidsche Rijntunnel in de A2 bij Utrecht 

plakt aan het imago van tunnelbouwend 

 Nederland als kauwgum onder een schoenzool. 

Hoe lossen we dit probleem op? Met de tun-

nelstandaard als vaste richtlijn voor alle tunnel-

projecten in Nederland? Of is herijking van het 

veiligheidsdenken op z’n plaats? En hoe gaan 

we dan om met stadstunnels? 

Voordat een nieuwe tunnel opengaat voor verkeer, 
moet de gemeente waarin de tunnel ligt een open-
stellingsvergunning afgeven. Dat gaat niet altijd van 
een leien dakje, zo bleek onder meer bij de Leidsche 
Rijntunnel. De tunnel in de A2 bij Utrecht was al ruim 
een jaar klaar voordat er verkeer werd toegelaten. Hoe 
voorkomen we dit soort situaties? Kiezen we voor een 
gestroomlijnd proces waarin mogelijke problemen 
tijdig worden afgevangen (de tunnelstandaard), of 

doen die problemen zich eigenlijk niet voor als je op 
een andere manier naar risico’s kijkt?

In de praktijk blijkt er geen sprake van een tegenstel-
ling. Evert Worm, voormalig veiligheidsbeambte weg-
tunnels van Rijkswaterstaat en ambassadeur van het 
COB-platform Veiligheid en Veiligheidsbeleving, prijst 
de tunnelstandaard en pleit tegelijkertijd voor een 
realistische kijk op het benodigde veiligheidsniveau. 
Paul Janssen, projectleider voor  de Rotterdamsebaan, 
omarmt de tunnelstandaard eveneens, maar blijft ook 
alert op onnodige, kostenverhogende zekerstellingen. 
Paul Janssen: “Laat ik vooropstellen dat tunnels al 
hartstikke veilig zijn. De Hubertustunnel doorstond de 
Europese tunneltest met glans en werd door de ANWB 
uitgeroepen tot veiligste tunnel. En die tunnel is nog 
niet volgens de tunnelstandaard gebouwd. Daar zit het 
‘m dus niet in. Ik ben het met Evert Worm eens dat je 
bij alle extra maatregelen moet afwegen wat het extra 
nut is. Tunnels zijn nu al het meest veilige deel van de 
snelweg.”

Lees meer op cob.nl/verdieping

Begin 2013 verschijnt het rapport Risico-

gestuurd grondonderzoek. Dit rapport is door 

een grote groep geotechnici vanuit  Geo-Impuls 

opgezet om faalkosten te  verminderen. (Het 

ontbreken van) de  benodigde informatie over 

de ondergrond blijkt een belangrijke factor bij 

het optreden van faalkosten. 

Het risico van faalkosten ontstaat juist dan wan-
neer verkeerde ontwerpbeslissingen of inschat-
tingen  worden gemaakt doordat op dat moment de 
 benodigde informatie uit grondonderzoek  ontbreekt. 
De publicatie helpt partijen die risico’s beter te 
 beheersen en om in de contractvorming tot een 
daarbij passende toedeling van verantwoordelijk-
heden te komen. In de praktijk zijn er legio voorbeel-
den waarbij pas in een laat stadium werd ontdekt 
dat er sprake was van een verhoogd risicoprofiel. Zo 
zou het risico van herstel- en gevolgschade als gevolg 
van  verzakkingen kunnen worden beperkt, doordat 
 benodigde  informatie als gevolg van het werken met 
het  ontwikkelde instrument tijdig beschikbaar is.

De publicatie past in het Geo-Impuls-programma 
dat in 2015 moet leiden tot vijftig procent reductie 
van geotechnisch falen. De publicatie Risicogestuurd 

grondonderzoek is een vervolg op het Delft Cluster/
CUR project Grondonderzoek in de tenderfase. Martijn 
van Vliet, namens Rijkswaterstaat trekker van de 
werkgroep die de uiteindelijke publicatie ontwikkelde: 
“We zijn bewust van die oude naam afgestapt, omdat 
de nadruk op de tenderfase te beperkt zou zijn. Vanuit 
Geo-Impuls was er behoefte om het onderzoek breder 
en uitgebreider op te pakken, omdat we zagen dat er 
in de contractvorming steeds vaker een spanningsveld 
ontstaat ten aanzien van risico’s en verantwoordelijk-
heden. Welk onderzoek hoort bij het voorwerk van de 
opdrachtgever en wat hoort bij het werk van de aan-
nemer? Dat probleem speelt bij elke contractvorm.”

Lees meer op cob.nl/verdieping

Het rapport gaat ook in op de risico’s bij bouwputten. Op de foto is het 

werkterrein van Combiplan Nijverdal te zien. (Foto: COB, okt. 2011)
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Schreudersstudieprijs 2012

overige inzendingen
Colin Heinze

Het ondergronds brengen van de  Fellenoordse 

infrastructuur en de bus terminal in het 

 Stationsgebied van Eindhoven

Daan de Clippelaar

Practical passive fire protection in TBM driven 

road tunnels; ensuring the  water seal of precast 

linings in the event of a large tunnel fire

Dennis Joosten

Dwarskracht in zinktunnels

Doris Nielen

A funeral center in a dike landscape integrating 

architecture with water protection

Erik Maarten Vermeulen

Parkeergarage het Stenen Hoofd

Gerard van der Hoop

A new approach to asset management for  

sewer networks

Gijsbert Nagel

Dynamic behaviour of tunnel elements  

during the immersion process

Rosella Krot

On the effects of the passage of a TBM-shield  

on the surrounding soil

Ruben van Oorsouw

Behaviour of segment joints in  immersed  

tunnels under seismic loading

Sanne van Aken

Cracking at the unheated side of a tunnel  

during the heating and colling phase of a fire

Tim van der Waart van Gulik

Snap through of large shield driven tunnels

Tina Zaal

Onderzoek naar de toepasbaarheid van  

Soilmix wanden in Nederland

Willem Reyer Velema

Natural Convection Effects on magnesium 

 Solution Mining

Wim van der Woerdt

Scheurvorming in constructievloeren op 

 onderwaterbeton

Categorie Techniek 

winnaar Ruud Arkesteijn
Dimensionering van onderwaterbetonvloeren

Eervolle vermelding Jori Kappen

3D numerical analysis of tunnelling induced 

 damage: the influence of masonry building 

geometry and location

Eervolle vermelding Bas Albers

2D numerical analysis of settlement damage to 

buildings: including a non-linear masonry model 

and soil-structure  Interface

Genomineerd Rob Hendriksen

The floating construction method: a new method 

of  constructing submerged and floating structures

Categorie Conceptueel

winnaar Daniëlle Bakkes
Mooder Maas, meervoudig ruimtegebruik voor 

Maastricht en de rivier de Maas

Eervolle vermelding Sandra Brouwer

Building on tunnels - suggestions to improve 

the decision making process

Genomineerd Maikel Pannekoek

Volautomatische fietsberging, Den Haag 

De Schreudersstudieprijs is dé 
prijs voor een afstudeeronder-
zoek op het gebied van  onder- 
gronds bouwen. Hij wordt om  
het jaar uitgereikt met als doel  
de vernieuwende blik van 
 studenten te blijven stimuleren. 
Dit jaar waren er liefst eenen-
twintig inzendingen. 

De twee winnaars - een in de 
categorie Conceptueel en een in 
de categorie Techniek - werden 
bekend gemaakt tijdens het 
COB-congres op 29 november jl.

Almer van der Stoel (Universiteit Twente) reikt de Schreudersstudieprijs 2012 uit. (Foto: Chiel Epskamp)
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SC HREuDERSS TuDIEPRIJS 2012

winnaar / TECHNIEK

“Ik houd van concreet en ben vooral blij met de lovende woorden 
over het praktische belang. Want daar lag ook de aanleiding. Bij 
gebruik van CUR-aanbeveling 77 kan het voorkomen dat voor een 
ondiepe bouwput een dikkere betonvloer uit de berekening komt 
dan voor een diepere bouwput. Er was dus aanleiding om specifiek 
naar toepassing van onderwaterbeton in ondiepe bouwputten te 
kijken.”

“Daarbij had ik het geluk dat CUR-aanbeveling 77 na tien jaar ook 
wel aan herziening toe was. Dat heeft er vervolgens toe geleid dat 
CUR-commissie VC95 van start is gegaan. Mijn werkgever ABT 
gaf mij het vertrouwen om mij, parallel aan mijn afstudeerwerk, 
in deze commissie plaats te laten nemen. Daar heb ik veel van 
geleerd en bovendien heeft dat de wisselwerking tussen theorie 
en praktijk versterkt. Naast de afstudeercommissie en ABT ben ik 
de leden van VC95 dan ook zeer dankbaar voor hun feedback. Als 
jonge ingenieur moet je leren van de ervaringen van meer ervaren 
collega’s.”

“Op de korte termijn is het belangrijk dat we de knelpunten uit de 
CUR-aanbeveling 77 kunnen halen. Hiervoor heb ik de belang-
rijkste aangrijpingspunten aangetoond voor een gerichte aanpak 

‘Het uiteindelijke doel is dat we zo min 

mogelijk beton gebruiken’  

Ruud Arkesteijn TU Delft

Eervolle vermelding / Jori Kappen TU Delft / Bas Albers TU Delft 

Twee zeer gedegen studies

Met zijn afstudeerscriptie Dimensionering van onderwaterbetonvloeren 

heeft Ruud Arkesteijn de Schreudersstudieprijs in de categorie Techniek 

gewonnen. De winnaar is het meest ingenomen met het oordeel van de 

jury dat het onderzoek een meerwaarde voor de praktijk betekent.

Jori Kappen en Bas Albers delen de eervolle vermelding in 

de categorie Techniek voor hun studies naar de invloed van 

ondergronds bouwen op naastliggende metselwerkconstruc-

ties. De jury van de Schreudersstudieprijs spreekt van “twee 

zeer gedegen studies. [..] Dit is op zeer deskundige en weten-

schappelijke wijze benaderd. Een indrukwekkende exercitie op 

wetenschappelijk niveau, waarmee meteen wordt aangetoond 

dat de invloed van geboorde tunnels op de omgeving (indien 

juist uitgevoerd) beheerst kan verlopen. Het ondersteunt de 

zienswijze dat de onderzoeken ten behoeve van boren van 

tunnels een punt bereikt hebben dat volgend onderzoek zich 

op andere zaken zou kunnen richten.” 

Jori Kappen, sinds 1 september als constructeur werkzaam 

bij Ballast Nedam in Nieuwegein, was ‘aangenaam verrast’ 

toen hij hoorde dat zijn studie een eervolle vermelding had 

gekregen. “Ik hoop dat toekomstige studenten verdergaan 

met mijn onderzoek. Er zijn een paar puntjes nog niet opge-

lost, maar met nieuwe ontwikkelingen moet het wel mogelijk 

zijn dat alsnog te doen.” Bas Albers is inmiddels werkzaam als  

constructeur bij BAM Infra Civiel: “Er zullen nog vaak tunnels in 

stedelijk gebied worden aangelegd, waarbij de interactie met 

de bebouwing bovengronds steeds sterker zal worden. De mo-

dellen die nu worden gehanteerd, zijn conservatief. Ik twijfel 

aan het belang van de invloed van bepaalde parameters, en het 

zou goed zijn als daar vervolgonderzoek naar wordt gedaan.”

Dimensionering van onder waterbetonvloeren 

van de problemen binnen de huidige rekenregels. Het uiteinde-
lijke doel is dat we geen onnodige hoeveelheden beton gebruiken; 
vooral niet voor tijdelijke constructies. Dit leidt tot lagere kosten, 
kortere bouwtijd en een duurzamer grondgebruik. Daar is ieder-
een bij gebaat. Die boodschap wil ik graag verkondigen en een 
wetenschappelijke onderbouwing is dan onmisbaar. Een passie 
voor onderwaterbeton heb ik zeker, maar vooral om daar zo zo min 
mogelijk van toe te passen.”

Lees het complete artikel op cob.nl/verdieping
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winnaar / CONCEPTUEEL

Ze rondde haar winnende afstudeerproject al ongeveer een jaar 
geleden af, maar Daniëlle kan nog goed vertellen hoe het plan 
tot stand kwam. “Als interieurarchitect werk je altijd op relatief 
kleine schaal, dus ik zag dit als dé kans om eens iets groots aan te 
pakken. Daarnaast wilde ik een project waar ik mijn gevoel in kwijt 
kon; wel iets technisch, maar met ruimte voor poëzie. Ik kwam 
uit op de waterproblematiek in Limburg. Omdat ik zelf uit het 
gebied kom, weet ik dat ook Limburg regelmatig te maken heeft 
met water overlast, maar veel mensen weten dat niet. Ik heb inge-
zoomed op Maastricht, en daarna op de binnenstad, omdat daar 
de problemen het grootst zijn. Mensen hebben wel eens gezegd 
dat dat de rode draad is door mijn afstuderen: het opzoeken van 
de grootste problemen.”

Het zoeken naar problemen doet Daniëlle niet voor niets. Hoe 
meer problemen je bij elkaar zet, hoe groter de oplossing kan zijn, 
stelt ze. Je hebt meer speelruimte. Daniëlle: “Dat was ook mijn 
kracht bij dit project. Door mijn achtergrond kon ik vrij denken, ik 
werd niet belemmerd door technische kennis. Bij Rijkswaterstaat 
zei iemand: ‘Jij durft te zeggen wat wij niet eens durven denken’. 
Natuurlijk had ik de uitvoerbaarheid wel in mijn achterhoofd, 
maar het mocht geen obstakel zijn. Mijn doel was kwaliteit aan 
de stad toevoegen. Het gaat bij zulk soort  plannen om een termijn 
van vijftig jaar en daarin kan volgens mij een heleboel gebeuren, 
als je er nu op gaat inzetten.”

Lees het complete artikel op cob.nl/verdieping

Een project met poëzie

Daniëlle Bakkes Academie voor Bouwkunst in Arnhem 

Onderzoek met grote meerwaarde

Eervolle vermelding / Sandra Brouwer TU Delft 

Mooder Maas, meervoudig ruimtegebruik 
voor Maastricht en de rivier de Maas

Daniëlle Bakkes wilde graag een grootschalige en ingewikkelde kwestie als 

afstudeeronderzoek aan de Academie voor Bouwkunst. De water problematiek 

van Maastricht bleek zeer geschikt. Ze zocht de pijnpunten op en transfor-

meerde die tot aanwinsten voor de stad.

Sandra Brouwer ontving een eervolle vermelding in de catego-

rie Conceptueel voor haar onderzoek naar de procesarchitec-

tuur van twee grote tunnelprojecten, Zuidas Amsterdam en 

Spoorzone Delft. Zij zoekt de oorzaak waarom het zo moeilijk 

is op tunnels te bouwen in Nederland, vooral in de slechte pro-

cesvoering rondom dit soort grote infrastructurele werken. De 

jury van de Schreudersstudieprijs roemt de “uitstekende ana-

lyse bij de twee projecten op basis van bestaande theorie over 

procesarchitectuur bij complexe werken van De Bruijn c.s.” en 

oordeelt: “Het werk heeft een grote meerwaarde, omdat de 

procesarchitectuur nog niet vaak zo is onderzocht en/of toe-

gepast in grote infrawerken. De resultaten van het onderzoek 

zijn relevant voor het vakgebied. Een goede procesvoering kan 

bijdragen aan meer steun voor bouwen op tunnels.”

Sandra kon vanwege verblijf in het buitenland niet aanwezig 

zijn bij de uitreiking op het COB-congres. Zij heeft telefonisch 

laten weten erg blij te zijn met de eervolle vermelding.



Winnaar 2011

Winnaar 2009

  Waardering voor 
ondergrondse prestatie

Zie ook www.cob.nl/schreuders

Win 25.000 euro en kom in de publiciteit  
met uw ondergrondse bouwproject.  

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

ondergrond zijn welkom.

Volgend jaar reikt Stichting A.M. Schreuders haar achtste Schreudersprijs uit 
aan een bedrijf of instelling die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het 
gebied van ondergronds bouwen. Met de prijs wil de stichting vernieuwend 
ondergronds ruimtegebruik stimuleren, om zo een bijdrage te leveren aan het 
oplossen van ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land.  

Inschrijven kan vanaf nu tot 1 augustus 2013
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 0182-540 660. 

Schreudersprijs 
   2013
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De visie 
van

“Het ondergronds bouwen verandert snel. 
Was het vroeger vooral een civiele wereld, 
tegenwoordig neemt ook elektrotechniek 
een prominente plaats in. Dat is logisch. De 
eisen aan bijvoorbeeld de veiligheid en de 
doorstroming in een tunnel nemen verder 
toe en elektrotechnische installaties helpen 
deze eisen te realiseren. Dat gebeurt met 
steeds complexere systemen. Het belang van 
geavanceerde elektrotechniek is daarmee de 
afgelopen jaren sterk gegroeid. Deze ontwik-
keling zal zich voortzetten.

Het is verstandig om elektrotechniek en 
mechanica vanaf het begin te betrekken bij 
ondergrondse bouwprojecten. Een inte-
grale benadering, waarbij de verschillende 
disciplines hun expertise bundelen, leidt tot 
oplossingen die kwalitatief hoogwaardiger 
zijn. Het is, zeker op de langere termijn, 
ook financieel aantrekkelijk: de total cost 
of ownership daalt. Een voorbeeld: als de 
elektrotechnisch installateur al bij het ont-
werp van een tunnel betrokken is, dan kan 
deze een oplossing inbrengen waardoor een 
tunnel niet hoeft te worden afgesloten voor 
installatie-onderhoud. Dat voorkomt forse 
boetes voor de beherende partij. Zo’n inte-
grale aanpak is dus gunstig voor gebruikers, 
opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Alle partijen onderkennen dit. Maar om 
vervolgens de stap te zetten naar het toeken-
nen van een volwaardige rol aan de elektro-

techniek, blijkt lastig. Croon Elektrotechniek 
heeft bij de Sluiskiltunnel voor het eerst een 
positie als volwaardig consortiumpartner 
ingenomen. We denken mee over het totale 
project, zijn medeverantwoordelijk voor 
het gezamenlijke resultaat en delen ook in 
het risico. Dat kan alleen als de betrokken 
partijen elkaar vertrouwen en volledig open 
zijn. In plaats van het belang van het eigen 
bedrijf voorop te stellen, moeten we opko-
men voor het gemeenschappelijk belang. 
Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een 
civiele oplossing de voorkeur krijgt boven 
een elektrotechnische. Wanneer de betrok-
ken partijen gezamenlijk één portemonnee 
beheren, is dat niet erg: het gaat erom wat 
‘best for project’ is. 

Het COB is het platform bij uitstek om onze 
ervaringen en visie te delen. Dat doe ik graag, 
want een integrale aanpak bij bouwprojec-
ten leidt tot betere resultaten en tevreden 
opdrachtgevers.”

 Naast Jan Willemsen zijn in september 2012  

ook Piet Besselink (Royal HaskoningDHV) en 

Gert-Jan Vermeulen (Heijmans) toegetreden  

tot het COB-bestuur.

Integrale aanpak  
‘best for project’ 
 

Jan Willemsen is businessgroup directeur infra bij 

Croon Elektrotechniek. Sinds september 2012 maakt 

hij deel uit van het COB-bestuur. Hij zet zich in voor 

een integrale aanpak bij ondergrondse bouwprojecten. 

(Foto: Vincent Basler)
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De  

dialoog

Als directeur van Fugro GeoServices repre-
senteerde Maarten Smits tot voor kort de 
geotechnisch adviseur bij ondergrondse 
bouwprojecten. Jack Amesz, directeur van 
Ingenieursbureau Den Haag, staat vaak aan 
de andere zijde, als opdrachtgever. De heren 
zijn de aangewezen personen om te vragen 
naar de samenwerking tussen deze twee 
partijen. Hoe ervaren zij de betrokkenheid 
van de geotechnisch adviseur? Gaat dat goed 
of kan het beter? Wat zijn volgens hen de 
belangrijkste struikelblokken? 
  
Gewoontes en genen
“Om samen een mooi project neer te zetten, 
moet je een gedeelde visie hebben”, stelt 
Amesz. “Maar opdrachtgevers en adviseurs 
hebben wel verschillende belangen. Die zul 
je moeten kennen én begrijpen, wil je goed 
 kunnen samenwerken. We nemen daar meestal  
de tijd niet voor, we willen gelijk aan de slag. 
En dan blijven mensen toch vaak gericht op de 
eigen deskundigheid, want het is moeilijk om 
je open te stellen voor andere belangen.” 
 
Volgens Smits zit dit voor een deel ook in de 
genen van de geotechnisch adviseur. “Die 
stel je een vraag en daarop krijg je antwoord, 
punt. Je krijgt dus geen antwoord op wat er 
niet is gevraagd en wat daar de risico’s van 
zijn. In veel gevallen is dat prima, maar van 
een specialist mag je een meer actieve rol 
verwachten, zeker als het gaat om bin-
nenstedelijke situaties met hoge risico’s. 

Meedenken wordt ze echter lastig gemaakt: 
geotechnici moeten een voorlopig advies 
maken zonder de complete context te ken-
nen en ze krijgen naderhand, als het project 
in uitvoering is, nauwelijks feedback.” 
 
“Het klopt dat de specialist een beetje apart 
van het team staat”, beaamt Amesz. “Des-
kundigheid creëert een zekere afstand, je 
stapt er niet zo snel naartoe. Andersom geldt 
dit ook: het is voor de specialist soms een 
grote stap om aan de bel te trekken. Toch is 
dat wel de bedoeling. Niet dat de adviseur 
een waarschuwer langs de zijlijn moet zijn, 
maar juist een aandrager van oplossingen.” 
 
In het echt 
Smits: “De geotechnisch adviseur moet voe-
ling houden met het project en zich bewust 
zijn van de praktische kant van zijn adviezen: 
een stel computeruitkomsten op papier 
leiden in de praktijk wel tot een levens-
grote constructie. Het is belangrijk dat de 
specialist die verantwoordelijkheid voelt. Ik 
vind dan ook dat wij als Fugro veel vaker naar 
buiten moeten. Ga de bouwplaats op en kijk 
hoe je advies in de praktijk wordt gebracht.” 
 
Ook Amesz is van mening dat de adviseur 
meer aandacht moet hebben voor de reali-
teit. Hij geeft een voorbeeld: “In het ontwerp 
van een bouwkuip was een fase opgenomen 
waarin de bouwkuip ongestempeld zou zijn. 
Rekenkundig gezien klopte het, maar het 

Maarten Smits (links) was ruim zes-

entwintig jaar in dienst bij Fugro, onder 

meer als hoofd van de adviesafdeling 

geotechniek, geohydrologie en water-

bouw, en sinds 2011 als directeur van 

Fugro GeoServices. Per 1 december 

2012 is hij directeur van Deltares.

Jack Amesz is sinds 2008 directeur 

van het ingenieursbureau van gemeen-

te Den Haag. Daarvoor was hij onder 

meer achttien jaar werkzaam bij Royal 

 Haskoning, deels in Azië. Van 2007 tot 

2010 was hij directeur van het COB.
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Advies op de bouwplaats

Gedurende een bouwproject kunnen er zaken aan het 

licht komen die van invloed zijn op de geotechnische 

risico’s – zeker als het gaat om ondergronds bouwen. 

Het is echter kostbaar om de geotechnisch adviseur 

continu bij het proces te betrekken. Gevolg is dat risico’s 

soms te laat worden gesignaleerd, met geotechnisch 

falen als resultaat. Hoe komen we hieruit?

ging om een binnenstedelijke omgeving en 
dan moet je dat niet willen. Vervormingen 
moeten minimaal zijn, vanwege de kwets-
baarheid van de naastgelegen panden. De 
geotechnisch specialist dacht vanuit het be-
lang van de bouw; hoe houden we de kosten 
beperkt en bevorderen we de bouwlogistiek? 
Dat belang had voor hem prioriteit, terwijl 
in deze situatie het belang van de omgeving 
naar mijn idee prioriteit moet hebben. Bij 
gemeentelijke projecten geldt dat dubbel, 
want daarbij hebben mensen hoge verwach-
tingen ten aanzien van de betrouwbaarheid. 
Dat moet een specialist zich realiseren.” 

 Oplossingen 
Smits en Amesz zien dus genoeg knelpunten, 
maar weten ze ook oplossingen? Ja, zo blijkt. 
“Allereerst moeten beide partijen onderkennen  
dat elkaars belangen relevant zijn. Daar kun je 
als manager expliciet aandacht aan besteden. 
Ook helpt het als je gevarieerde teams samen-
stelt; mannen, vrouwen, jong, oud. En je kunt 
gerichte trainingen organiseren. Zo kom je 
stap voor stap verder”, meent Amesz.  
 
Smits geeft aan dat er ook winst te beha-
len valt bij de manier van rapporteren. “De 
specialist communiceert hoofdzakelijk 

via rapporten, dus die moeten heel helder 
geschreven zijn. En vanuit het perspectief 
van het project; wat moeten de opdracht-
gever en uitvoerders weten, hoe moeten ze 
de informatie interpreteren? Zet er ook bij 
wat er wel en niet is uitgezocht, dat schept 
duidelijkheid.” 
 
Amesz: “Beeld is ook belangrijk, mensen 
zijn visueel ingesteld. Daar spelen we al op 
in bij de communicatie naar de omgeving, 
maar ook binnen het project is beeld een 
goed hulpmiddel. Denk aan ontwerpen in 
3D, digitale visualisaties, animaties van het 
bouwproces: hiermee maak je snel duide-
lijk hoe dingen in elkaar steken en begrijpt 
iedereen waar het over gaat. Bovendien 
spreekt het gewoon meer aan dan teksten en 
rapporten, wat het werkproces ook positief 
beïnvloedt.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel: cob.nl/verdieping

Links Maarten Smits, rechts Jack Amesz. (Foto: Vincent Basler)

(Beeld: via Gemeente Den Haag)

Fugro en het Ingenieursbureau Den Haag werken onder meer samen bij de bouw van een volautoma-

tische autoberging (VAB) en het herstel van een historische gracht in de binnenstad van Den Haag. In 

de ontwerpfase was ook de werkgroep Geocommunicatie van Geo-Impuls hierbij actief. Samen met 

geotechnisch specialisten en omgevings- en communicatiemanagers werd een plan gemaakt voor de 

communicatie over geotechnische kansen en risico’s. Door met elkaar te bedenken hoe men hierover 

wil communiceren, zijn nieuwe inzichten ontstaan en bestaande ideeën aangescherpt. Kijk voor meer 

informatie op www.geoimpuls.org
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uit de 

school  

geklaptRisicomodellen grote  

meerwaarde voor  

tunnelbouwprojecten

Causale modellen waarin risico-informatie wordt geïntegreerd, kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan risicomanagement in bouwprojecten. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Ir. Ibsen 

Chivatá Cárdenas aan de Universiteit Twente. Experts van de Sluiskiltunnel werkten mee aan het 

onderzoek en zijn overtuigd van de meerwaarde.

PROMOVENDUS

Ibsen Chivata Cardenas

PROJEC T

Integrating knowledge for 

managing risk in infrastruc-

ture projects: the case of 

tunnel works

WA AR

Universiteit Twente, 

faculteit Civiele techniek, 

afdeling Construction  

Management & Engineering

‘Ideale hulpmiddelen  

voor projectmanagers’

Dr. Saad Al-Jibouri

Universitair hoofddocent Universiteit Twente,  

faculteit Civiele techniek

De ondergrond heeft op verschillende manieren 
invloed op de stabiliteit van een tunnel. Voorbeelden 
zijn (ongewenste) interacties tussen het ontgra-
vingsproces en de omliggende grond, onverwachte 
obstakels in de grond, grondverzetwerkzaamheden 
voor bouwprojecten op maaiveld en bestaande bo-
vengrondse constructies. Het over het hoofd zien van 
deze risicofactoren kan vervelende gevolgen hebben. 
Door geotechnische risico’s systematisch te controle-
ren met procedures en hulpmiddelen kan dit worden 
voorkomen.

Veelzijdig
Een causaal risicomodel is zo’n hulpmiddel. Risico-
gerelateerde informatie wordt hierin op een begrij-
pelijk manier geïntegreerd, zodat er rekening wordt 
gehouden met alle relevante scenario’s. Bovendien 
helpt het model bij de analyse van scenario’s, omdat 
het bezwijkmechanismen in kaart brengt en koppelt 
aan mogelijke tegenmaatregelen. Dit ondersteunt de 
besluitvorming ten aanzien van risicopreventie.

Causale risicomodellen vormen mogelijk een goed 
alternatief voor de databasesystemen die nu gebruikt 
worden in de bouwsector. Die zijn namelijk beperkt als 
het gaat om inzicht in de interactie tussen risicofac-
toren, omstandigheden en kritieke faalmomenten. 
Causale risicomodellen maken het voor professionals 
mogelijk om hun kennis op gestructureerde wijze 
te delen, waardoor de kwaliteit en de relevantie van 
de informatie toeneemt. Hierdoor kunnen er betere 
maatwerkoplossingen worden gedefinieerd voor 
risicopreventie.

Bij tunnelbouwprojecten worden dergelijke risicomo-
dellen echter nog niet toegepast. Zelfs in literatuur 
over tunnelbouw worden geen modellen beschreven 

die de samenhang tussen risicofactoren en geotech-
nisch falen expliciet maken. Dat was voor Ibsen aanlei-
ding om zijn promotieonderzoek hierop te richten. 

Ibsen onderzocht in hoeverre geïntegreerde risico-
informatie in de vorm van causale modellen, kan 
bijdragen aan risicomanagement in praktijkprojecten. 
Zijn onderzoek toont aan dat causale modellen op pro-
jectbasis toegepast kunnen worden, zowel als leidraad 
als voor de identificatie van specifieke tegenmaatre-
gelen.

Expertkennis
Aan de hand van interviews is geïnventariseerd welke 
risico’s volgens specialisten het belangrijkst zijn 
tijdens de uitvoering van tunnelbouwprojecten. De 
kritieke faalsituaties in de lijst hieronder werden het 
meest genoemd en zijn in het vervolg van het onder-
zoek in meer detail bestudeerd en gemodelleerd.

• Instabiliteit van het boorfront bij gebruik van 
 slurryschild in zachte bodem 
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“Bouwprojecten zijn per definitie risicovol. Ze staan bloot aan 

onzekerheden die ofwel kunnen leiden tot falen of projectdoelen 

in de weg staan. Dat geldt zeker voor geotechnische projecten. 

 Onzekerheid over de bodemgesteldheid kan het budget, de planning 

en de veiligheid negatief beïnvloeden.Met conventionele project-

managementtechnieken zijn deze onzekerheden vaak lastig te 

overzien, omdat een totaalplaatje ontbreekt. De risicomodellen 

van Ibsen gebruiken daarentegen zowel bestaande informatie uit 

databases als kennis van experts om een integrale representatie te 

maken van de interacties tussen verschillende risicofactoren die tot 

geotechnisch falen kunnen leiden. Mede door de grafische weergave 

zijn de modellen gemakkelijk te begrijpen, te communiceren en te 

updaten. Dit maakt ze tot ideale hulpmiddelen voor projectmana-

gers bij het bepalen van de kans op bepaalde vormen van geotech-

nisch falen in verschillende scenario’s.”

 

Meer informatie 
Meer informatie vindt u bij de digitale versie van dit artikel  

op cob.nl/verdieping

• Instabiliteit van het boorfront bij gebruik van 
gronddruk-balansschild in zachte bodem

• Instorting en grote vervormingen bij schacht-
ontgravingen

• Instorting en grote vervormingen bij ontgraving van 
dwarsverbindingen in zachte bodem

• Overmatig volumeverlies resulterend in maaiveld-
zettingen bij geboorde tunnels in zachte bodem

• Overmatige vervormingen, schade of lekkage aan 
betonnen tunnelwand

De informatie in de risicomodellen is hoofdzakelijk 
afkomstig uit risicodatabases, rapporten over geotech-
nisch falen en specialistische literatuur over tunnel-
bouw. Deze gegevens zijn aangevuld met expertkennis 
van relevante risicofactoren, de verbanden hiertussen 
en inschattingen van de kans op optreden en de voor-
waardelijke waarschijnlijkheden. Eenendertig experts 
werkten mee aan het onderzoek,  allen betrokken 
bij lopende of afgeronde Nederlandse ondergrondse 
bouwprojecten. Hun kennis werd tevens gebruikt om 
het analyseren van de risico’s te vereenvoudigen.

De experts hielpen bij het identificeren van variabelen 
in zes geselecteerde faalsituaties. Elk model bestaat uit 
meer dan veertig variabelen. De modellen beschrijven 

oorzaken (in het ontgravingsproces), ontwerp, moni-
toring en testen op basis van ondergrondgerelateerde 
variabelen. De risico’s zijn vervolgens gemodelleerd 
met aangepaste Bayesiaanse netwerken.
 
Projectspecfiek
Het gebruik van modellen is niet vanzelfsprekend bij 
praktijkprojecten, omdat er behoefte is aan informatie 
over risico’s die afhangen van zowel het project als de 
omgeving. Grote variaties en onzekerheden in de bodem, 
gecombineerd met het unieke karakter van bouwpro-
jecten, resulteren veelal in specifieke risicofactoren met 
specifieke gevolgen. Dat betekent dat er voor elk project 
een andere set met relevante risicofactoren bestaat, 
waardoor het lastig is om risicoinformatie verzameld bij 
het ene project, te gebruiken in het andere project. 

De causale risicomodellen van Ibsen kunnen echter 
door middel van een gevoeligheidsanalyse de relevante 
risicofactoren van een project helpen bepalen.  De 
modellen kunnen op maat gemaakt worden voor het 
project en tussentijds worden aangepast. De modellen 
zijn daarom zeer geschikt om te worden toegepast voor 
risicomanagement in tunnelprojecten.

Casus
Bij het Sluiskiltunnelproject zijn de ontwikkelde causale 
risicomodellen in praktijk gebracht. Om een maatwerk-
risicomodel te verkrijgen zijn in de causale model-
len specifieke kenmerken van het project verwerkt. 
Hierdoor werden risicofactoren meegenomen die niet 
standaard in de modellen aanwezig zijn. Het resultaat 
was een inschatting van geotechnische risico’s voor dit 
specifieke project (zie figuur 1). Met de verkregen infor-
matie konden beheersmaatregelen worden vastgesteld 
en worden geprioriteerd.

Ibsen heeft de toegevoegde waarde van het model 
onder meer getoetst met een enquete. Hieruit bleek 
dat experts van de Sluiskiltunnel ervan overtuigd zijn 
dat de ontwikkelde risicomodellen waardevolle infor-
matie leveren voor het in kaart brengen van risico’s in 
tunnelbouwprojecten (score 4 uit 5). Daarnaast vond 
men de modellen zeer bruikbaar bij het prioriteren 
van beheersmaatregelen. Eén expert gaf aan dat voor 
risico-identificatie de modellen vooral geschikt zijn 
voor relatief onervaren professionals.

Fig. 1: Rangschikking van de meest relevante risicofactoren en hun invloed 

op het ontstaan van waterlekkage bij het uitgraven van dwarsverbindingen 

bij de Sluiskiltunnel.



‘Hoe zorg je ervoor dat 
 iedereen die een belang 

heeft bij het project, 
mee werkt  

aan de oplossing?’
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‘Kan de onderdoorgang
 niet gewoon daar?’

Volgens Royal HaskoningDHV zorgt Virtual 
Design and Construction (VDC) voor een 
breed gedragen ontwerp, minder faalkosten 
en een snellere doorlooptijd. “Je krijgt meer 
voor minder”, stelt Jeffrey Rampaart, project-
manager bij het adviesbureau. 

“Bij een bouwproject heb je te maken met 
een keten van partijen. Iedereen streeft 
ernaar om een efficiënt ontwerp te creëren, 
waarmee het project binnen het budget, 
 binnen de gestelde tijd en naar ieders 
tevredenheid kan worden gerealiseerd. Maar 
de schakels in de keten werken vaak relatief 
solitair en dat kan een efficiënt ontwerp in 
de weg staan. Elke partij heeft zijn eigen be-
leving en verwachtingen bij het project: hoe 
zorg je dat deze bij elkaar komen? Hoe zorg 
je ervoor dat iedereen die een belang heeft 
bij het project,  meewerkt aan de oplossing?  
Wij denken dat je dit bereikt met een visuele 
methode zoals VDC.”

In beeld
VDC is ontwikkeld door Stanford University 
en door Royal HaskoningDHV geadopteerd 
en verder ontwikkeld. De methode is het 
best uit te leggen aan de hand van de 
iRoom, een ruim opgezette kamer met drie 
smartboards aan de muur. Hierop is tijdens 
een VDC-sessie voor een bouwproject een 
3D-weergave van het ontwerp te zien (een 
BIM), evenals andere relevante informa-
tie, zoals het Programma van Eisen of een 
luchtfoto van het plangebied. De deelnemers 
- vertegenwoordigers van alle stakeholders 
in het project - gebruiken de borden om 
 ontwerpoplossingen te onderzoeken. Hoe 
scherp mag de bocht maximaal zijn, kunnen 
we nog een middenberm toevoegen, hoe 
ervaart een fietser de onderdoorgang?  
Op zulke vragen wordt ter plekke een 
 antwoord gezocht. 
Het visualiseren van het ontwerp is dan ook 
een belangrijk aspect van VDC. Het is echter 
niet het enige. Ook de organisatie en het 
proces spelen een rol.   
Bij het selecteren van de deelnemers voor 
een VDC-sessie moet bijvoorbeeld over de 
organisatie worden nagedacht: je hebt alle 
stakeholders nodig om tot een integraal 
 ontwerp te komen. Rampaart: “Met VDC 
werk je echt geïntegreerd op drie niveaus: 
een parallel proces vervangt het traditionele 
volgtijdelijke  proces,  je betrekt techni-
sche en niet-technische  stake holders en 
op productniveau integreer je zaken zoals 
 ramingen, PvE, risicodossier, enzovoort.”

INTERVIEW | JEFFREY R AMPAART, PROJECTMANAGER ROYAL HASKONINGDHV

Men neme een Bouw Informatiemodel (BIM), drie grote smartboards en een zaal vol stakehold-

ers en je doet aan Virtual Design and Construction. Zo eenvoudig lijkt het op het eerste gezicht, 

maar niets is minder waar. De VDC-methode van Royal HaskoningDHV is een omslag in den-

ken; een andere aanpak die lef vergt.
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Jeffrey Rampaart 
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Virtual Design and Construction komt het best tot zijn recht in de iRoom. (Beeld: Royal HaskoningDHV)
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“We hebben met VDC gewerkt in een project voor een 

nieuwe spooronderdoorgang in Ermelo. Door de komst van 

RandstadRail zullen er in de toekomst meer treinen rijden, 

waardoor de spoorbomen ook vaker dicht moeten. Met 

een ondertunneling willen we zowel de doorstroom als de 

veiligheid van het verkeer bevorderen. Wij hebben  ProRail 

gevraagd hiervoor een drietal locaties te onderzoeken en 

Royal HaskoningDHV is vervolgens ingeschakeld om het 

ontwerp te maken. Zij stelden voor om dit met VDC te doen. 

We hadden hier nooit eerder mee gewerkt, maar we hebben 

het als zeer positief ervaren.

Vanuit de gemeente hebben verschillende afdelingen 

 deelgenomen aan de VDC-sessies, zoals verkeer en ver-

voer en ruimtelijke ordening. We vonden het heel ver-

helderend werken, omdat je ter plekke kunt zien wat het 

betekent als je voor een bepaalde oplossing zou kiezen: 

hoe is het  ruimtegebruik, wat zijn de gevolgen voor de 

verkeers relaties? Doordat we direct de effecten van een 

ontwerpaanpassing zagen, konden we snel bepalen  welke 

varianten kansloos zijn. Ik denk niet dat VDC ons een 

 ontwerp oplevert dat anders niet mogelijk was, maar het 

heeft het proces enorm versneld.

Bovendien heeft de presentatievorm een grote 

 meerwaarde. Zo’n driedimensionale weergave is voor 

veel mensen beter te begrijpen dan een platte tekening, 

dus ook bij de  communicatie naar bewoners kan VDC 

 uitkomst bieden. Wel is het een relatief zwaar middel: 

bij de  herinrichting van een straat of de aanleg van een 

parkeerterrein zou je het niet zo snel gebruiken. Maar bij 

grotere  projecten met veel impact op de omgeving heeft 

VDC zeker een  toegevoegde waarde vanwege de snelheid 

en de presentatie mogelijkheden.”

fons Kortrijk, gemeente Ermelo, over Virtual Design and Construction:
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Simultaan, snel en samen
“VDC is dus meer dan het samen kijken naar een BIM. 
Sterker nog, het kan ook zonder BIM. Gezamenlijk 
nadenken over het ontwerp kan ook met flip-overs en 
post-its. Maar om alle stakeholders bij het proces te 
betrekken, moet je het ontwerp goed in beeld brengen 
en dat is bij de complexe projecten van tegenwoordig 
vrijwel onmogelijk zonder digitale hulpmiddelen”, 
meent Rampaart. 

“De schermen zorgen er daarnaast voor dat je 
 verschillende informatiebronnen kunt combineren.  
Je kunt bijvoorbeeld de uitgangspunten van het 
ontwerp letterlijk naast de visualisatie houden, of de 
huidige en geplande situatie met elkaar vergelijken. 
Door de visuele benadering kan bovendien iedereen 
meepraten, de barrière tussen technisch specialisten 
en beleidsmakers en bestuurders wordt veel kleiner. 
De klant voelt zich hierdoor meer gehoord. En mis-
schien nog wel belangrijker: je kunt direct laten zien 
wat een wijziging in het ontwerp voor effect heeft, 
waardoor sneller keuzes gemaakt kunnen worden. 
Wat gebeurt er als je de onderdoorgang wat meer naar 
links plaatst? Is er dan nog voldoende ruimte voor een 
fietspad? Voor zulke wijzigingen hoef je nu niet terug 
naar de tekentafel. Je voert het ter plekke uit, waarna 
je ook gelijk het resultaat kunt bespreken. Dat werkt 
enorm efficiënt.”

Ideaal dus, dat VDC. Waarom zijn we nog niet massaal 
overgestapt? Rampaart: “Met VDC wordt het ontwerp-
proces een open proces, iedereen heeft inspraak. Dat 
schrikt sommige mensen af. De civiele bouwwereld is 
een conservatieve wereld, omdat de risico’s vaak groot 
zijn. Een radicaal andere aanpak wordt hierdoor niet 
direct omarmd. Je moet met een heel andere blik naar 
je eigen processen kijken. Daar is lef en vertrouwen 
voor nodig.”

Echte data
Royal HaskoningDHV gebruikt VDC nu  twee jaar, en 
met succes.  Rampaart denkt dat het bij projecten 
gemiddeld een kostenbesparing van tien tot  dertig 
procent oplevert. “Daarnaast krijgt de klant een betere 
oplossing, omdat je de vraag nog eens  tegen het licht 
houdt.” VDC leidde onder meer bij een alternatieven-
studie voor spoorkruisingen in Ermelo tot tevreden-

‘Het verschil met ‘gewone’ 
visualisaties is dat het  

3D-model bij VDC gebaseerd 
is op de data van zowel de 

 omgeving als het ontwerp.’ 

heid van de klant. “We hebben daar de bestaande 
omgeving gedigitaliseerd en vervolgens de nieuwe 
plannen erin verwerkt”, vertelt Rampaart.  
“Zo ontstond er een heel nauwkeurig beeld van 
de  toekomstige situatie. De gemeente kan het 
plan  hiermee goed uitleggen aan het college, de 
 gemeenteraad en inwoners.”

Het verschil met ‘gewone’ visualisaties is dat het 
 3D-model bij VDC gebaseerd is op de data van zowel 
de omgeving als het ontwerp.  Ook de ondergrond 
wordt meegenomen. Bodem- en hydrologisch onder-
zoek, het DINOLoket, de GBKN en het Kadaster leveren 
veel van de benodigde gegevens. Maar zoals menig 
ondergrondse bouwer weet, blijft er altijd onzekerheid 
bestaan, bijvoorbeeld over de lokale bodemgesteld-
heid en de ligging van kabels en leidingen. Rampaart 
beaamt dat. “Informatie over ondergrondse infra-
structuur wil inderdaad nog wel eens afwijken van de 
werkelijkheid. Bij VDC levert dat echter minder grote 
hindernissen op, omdat afwijkingen in de data veelal 
te klein zijn om het proces te verstoren. Bovendien zijn 
eventuele consequenties snel in beeld te brengen en 
aan te passen.” 

Beleving
“De kracht van VDC is dat het ontwerp gaat leven. 
Techniek wordt beleving. Natuurlijk kunnen we de 
wethouder van Amersfoort vertellen wat je als auto-
mobilist ziet als je de tunnel inrijdt. Of een plaatje 
daarvan laten maken en hem dat laten zien. Maar als 
de wethouder die vraag stelt in een VDC-sessie, kun je 
ter plekke inzoomen op de inrit, de camera draaien en 
de situatie in beeld brengen. Tijdens een VDC-sessie 
voor een nieuwe onderdoorgang in Ermelo opperde 
iemand halverwege: ‘Kan de onderdoorgang niet 
gewoon in het midden?’. Toen hebben we het object 
domweg opgepakt en langs het spoor gesleept om te 
kijken waar hij paste. Zo kom je er ook achter wat níet 
kan en dat is evengoed nuttig om te weten.”
 

Meer informatie
Lees meer over VDC in het uitgebreide artikel op  

cob.nl/verdieping

André Hagen, ProRail: 
“Het project in Ermelo leende zich goed voor VDC vanwege de 

 onzekerheden en vele mogelijkheden. We hebben daarom in het 

belang van de klant gekozen voor deze methode. Een nadeel kan zijn 

dat er te veel wilde ideeën ontstaan, omdat je met veel mensen werkt 

en veel speelruimte hebt. Maar daar kun je op sturen. Daarnaast zie 

je door de directe visualisatie ook snel genoeg wat wel en niet kan.  

Wij vonden het in ieder geval prettig werken, dus we zouden de 

 methode graag vaker toepassen. Dit hangt echter wel af van de 

 klantvraag en de dan geldende aanbestedingsregels.”
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Warmtenet Intrekoperatie De Nieuwe Warmteweg  

belooft logistiek hoogstandje aan de Maas

Ordening leidingentunnel leidt tot bovengrondse verblijfskwaliteit

Begin maart 2013 staat het hoogtepunt op het programma van de aanleg van De Nieuwe 

Warmteweg (DNWW) in Rotterdam. Visser & Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, 

voltooit dan een gestuurde boring van anderhalve kilometer onder Katendrecht, Maas- en 

 Rijnhaven, met het intrekken van de transportbuizen. Een logistiek hoogstandje waarvoor 

zowel het scheepvaartverkeer als de Erasmusbrug tijdelijk gestremd moeten worden.

Rond Den Haag CS is de ondergrond de spiegel van de bovengrond: bovengrondse veranderingen 

zijn ondergronds net zo ingrijpend. Den Haag Nieuw Centraal omvat 200.000 m2 nieuw vastgoed. 

Een kabel- en leidingentunnel ter hoogte van het Letterkundig Museum en het Nationaal Archief 

levert ongezien een belangrijke bijdrage aan de bovengrondse verblijfkwaliteit van het gebied.

De  Nieuwe Warmteweg (DNWW) is een zesentwintig 
kilometer lang tracé waarlangs warmte wordt getrans-
porteerd van Rozenburg naar Rotterdam Zuid. Het 
leidingnetwerk maakt het mogelijk  de restwarmte die 
vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse 
haven te hergebruiken.  Het Warmtebedrijf Rotterdam is 
initiatiefnemer voor DNWW. Visser & Smit Hanab ont-
ving de opdracht voor het ontwerp, de aanleg en vijftien 
jaar onderhoud van de complete installatie en leidingen.

Dennis in ’t Groen, manager engineering bij Visser 
& Smit Hanab: “Er komt een leiding voor het warme 
water richting de stad en een retourleiding voor het 
afgekoelde water.  Het leidingtracé loopt van de afval- 
en energiecentrale AVR Van Gansewinkel in Rozenburg 
tot aan het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis met 
een aftakking vanaf de Groene Kruisweg tot aan de 
Wilhelminapier nabij Rotterdam centrum. In het tracé 
wordt deels gebruikgemaakt van bestaande leiding-
straten. Voor andere delen is nauwgezette inpassing 
in het drukke havengebied en stedelijke omgeving 
nodig.” Onderdeel van de werkzaamheden  zijn  

diverse kruisingen van spoor-, weg- en waterwegen, 
waar onder de Oude Maas, A15 en de Maas- en Rijn-
haven. De kaart oogt als een zesentwintig kilometer 
lange aaneenschakeling van uitdagingen en knel-
punten, variërend van persingen onder wegen en 
spoorwegen tot horizontaal gestuurde boringen. In 
totaal wordt er op twaalf locaties gebruikgemaakt van 
sleufloze aanlegtechnieken. 

Lees meer op cob.nl/verdieping

Om de bovengrondse ontwikkeling rond Den Haag CS 
mogelijk te maken, wordt 100.000 m2 ondergrondse 
parkeergarages voor auto’s en fietsen, expeditie-
straten, verbindingstunnels en kabels en leidingen 
aangelegd. Het intensieve ruimtegebruik in het 
centrumgebied betekent dat er zeer beperkt ruimte 
is voor ondergrondse kabels en leidingen. “Daarnaast 
moest de bestaande ondergrondse infrastructuur 
verplaatst worden vanwege de bouw van ondergrondse 
parkeergarages. Daarmee was al snel duidelijk dat de 
aanleg van een kabel- en leidingentunnel noodzakelijk 
was”, aldus Menno Naaborg, projectleider bij de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling van gemeente Den Haag.

In 2004 werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In 
2008 werd de integrale leidingentunnel tegelijk met 
de ruwbouw van de parkeergarage New Babylon onder 

het Anna van Buerenplein gebouwd. De inrichting 
volgde de ontwikkelingen bovengronds, zodat in 2011 
de eerste leidingen konden worden geplaatst. In de 
zomer van 2013 wordt de tunnel officieel opgeleverd.

Lees meer op cob.nl/verdieping

(Foto: gemeente Den Haag)

Dennis in ‘t Groen, 

Visser & Smit Hanab

Menno Naaborg, 

gemeente Den Haag

Voor de Nieuwe Warmteweg werd in september 2012 een leiding onder de 

Oude Maas doorgetrokken. (Foto: Warmtebedrijf Rotterdam)
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Ontwerpen met praktijkkennis
Bahram Safari is voorzitter van commissie T202 en daarmee 

verantwoordelijk voor deel 2 van het  handboek Integraal 

 Tunnelontwerp. Waarover gaat dit deel en wat is de  

stand van zaken?

INTERV IEW | BAHRAM SAFARI, COMMISSIEVOORZITTER HANDBOEK INTEGR AAL TUNNELONTWERP

Handboek Integraal Tunnelontwerp
Het COB werkt samen met het netwerk, onder 

voorzitterschap van  Harry Dekker van Rijkswater-

staat, aan het handboek Integraal Tunnel ontwerp. 

Het handboek dicteert geen nieuwe voorschriften, 

maar vormt een    handreiking voor het gebruik van 

bestaande en nieuwe wetten, regels en normen 

en ontwerpoplossingen uit de praktijk.  Het boek 

maakt het gebruik van SATO (Specifieke Aspec-

ten Tunnel Ontwerp) overbodig. SATO is na ruim 

twintig jaar verouderd en is voornamelijk  gericht 

op rijksweg tunnels. Na het verschijnen van het 

handboek   Integraal Tunnelontwerp zal SATO  

ko men te  vervallen. Het nieuwe handboek biedt 

straks een actuele, uitgebreidere ontwerp - 

refe rentie, die geschikt is voor alle (rijks)weg-, 

spoor- en  stadstunnels.

Bahram Safari studeerde civiele 

techniek en is specialist op het gebied 

van ondergronds bouwen en tunnel-

techniek. Hij werkte onder meer voor 

de Bouwdienst van Rijkswaterstaat. 

In 2001 richtte hij civieltechnisch 

 ingenieursbureau Arthe Civil &  Structure 

op, waarmee hij zowel nationaal als 

 internationaal werkt aan multidiscipli-

naire, geotechnische bouwprojecten.

“Deel 2 is gericht op cut&covertunnels en open bak 
constructies, ” vertelt Safari, “maar we beschrijven 
niet hoe je deze het best kunt ontwerpen. Daar zijn 
al genoeg regels en richtlijnen voor. Het handboek 
helpt juist met het toepassen van die regels. We 
beschrijven best practices: hoe ga je om met specifieke 
 praktijksituaties?”

Breed toepasbaar
Die situaties doen zich ook voor bij andere typen 
 tunnels. Safari: “Hoewel de titel misschien anders doet 
vermoeden, is veel van wat wij schrijven ook relevant 
voor bijvoorbeeld zinktunnels, zoals de best practices  
voor toeritten. Hierdoor is deel 2 een stuk groter dan 
de andere delen; het wordt waarschijnlijk een boek-
werk van meer dan vierhonderd pagina’s.”

Vanwege de omvang is deel 2 opgedeeld in acht 
werkpakketten. Aan zes daarvan wordt sinds juni 2011 
geschreven door verschillende rapporteurs. Zij kijken 
wat er voor hun deel in SATO staat, actualiseren dit 
naar  de huidige praktijk en vullen het aan met 

Van links naar rechts: Brenda Berkhout (coördinator namens het COB), Harry Dekker,  

Bahram Safari en Hans de Wit. (Foto: Vincent Basler)
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INTERVIEW | BAHRAM SAFARI, COMMISSIEVOORZITTER HANDBOEK INTEGR AAL TUNNELONTWERP

Van links naar rechts: Brenda Berkhout, coördinator bij het COB; Harry Dekker, senior adviseur bij Rijkswaterstaat; 

Bahram Safari, directeur Arthe Civil &Structure  en Hans de Wit, directeur TEC. (Foto: Vincent Basler)

In delen
Het handboek Integraal Tunnelontwerp bestaat 

uit vijf delen met elk een eigen doelstelling.   

Deel 1 vormt een wegwijzer voor het  integraal 

 ontwerpen van tunnels met als doelgroep 

 opdrachtgevers, opdrachtnemers en het onder- 

wijs. Deel 2 t/m 5 zijn ontwerphandboeken voor 

verschillende type tunnels of voor technische 

installaties. In deze handboeken worden best 

 practices gepresenteerd. Momenteel werkt de  

projectgroep  aan  deel  1 en 2.  De start  van de 

 andere delen is afhankelijk van de behoefte  

van de markt.

 
Wegwijzer
Hans de Wit, directeur van TEC (Tunnel Engineering 

Consultants), is projectleider van deel 1 van het 

handboek  Integraal Tunnelontwerp. “Het doel van 

dit deel is de lezer wegwijs te maken in de processen 

en documenten waarmee hij te maken krijgt in de 

verschillende stadia van het ontwerp van een tunnel, 

inclusief de ontwikkeling van een tunnelsysteem 

met de bijhorende top- en functie-eisen”, vertelt 

De Wit. “Het opstellen van de wegwijzer vordert 

gestaag. De eerste drie hoofdstukken worden mo-

menteel door de klankbordgroep inhoudelijk beoor-

deeld.  De verwachting is dat het vierde en laatste 

hoofdstuk half 2013 gereed is.”

“Bij de eindredactie gaat het  
om verificatie en samenvoeging van 

alle bijdragen aan het handboek.” 
Hein Jansen (Fugro) 

We beschrijven onder meer  

mogelijke constructievarianten, 

specifieke belastingen en fasering 

tijdens de bouw.”
Henri Havinga (Deltares)

“Als er specifieke voorschriften 
gelden voor de afbouw van   

spoor- en wegtunnels, wordt dit 
tekstueel aangegeven.”

Predrag Jovanovic (Movares)

 “Ook ontwerpdetails van vloeistof-
afvoersystemen worden up-to-date 

gebracht met de praktijk en  
beschikbaarheid in de markt.”

Ronald Heijmans (Arcadis)

informatie over spoor- en stadstunnels. 
“Voor een deel kan de rapporteur dit zelf, 
maar zij weten uiteraard ook niet alles”, 
aldus Safari. “Het is hun taak om dan naar 
collega’s in hun bedrijf of in hun netwerk te 
stappen voor meer informatie.”
Safari benadrukt dat een breed draagvlak van 
groot belang is. Mede daarom is Rijkswater-
staat nauw bij het project betrokken, evenals 
ProRail en de vier grote gemeenten (Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - de 
G4). “ProRail en de G4 zijn vanaf het begin 
aangehaakt, omdat het handboek ook bruik-
baar moet zijn voor spoortunnels en tunnels 
in een stedelijke omgeving. ProRail toont een 
grote betrokkenheid door het delen van hun 
kennis en ervaring. De inbreng van de G4 is 
tot nu toe beperkt, we missen een centraal 
aanspreekpunt. Hopelijk verandert dit nog in 
de toekomst”, aldus Safari.

Voortgang
Marktpartijen hebben zich ontfermd over 
zes van de acht werkpakketten. Ze zijn al 
flink gevorderd: eind 2012 zijn de pakket-
ten in concept klaar. Het eerste werkpak-
ket was eerder al zo goed als af, omdat het 
diende als pilot voor de overige pakketten. 
Safari: “We wilden eerst overeenstemming 
hebben over de vorm en de structuur: hoe 
gedetailleerd moeten de beschrijvingen zijn 
en van welk kwaliteitsniveau? Dat hebben 
we bepaald met het eerste werkpakket. We 
hebben  hiervoor de teksten in een vroeg 
stadium naar de klankbordgroep gestuurd en 

extra reviewrondes gehouden. In december 
gaat het laatste concept nogmaals naar 
de  klankbordgroep en daarna wordt dit 
 pilotpakket afgerond.”
 
De rapporteurs van de andere werkpakket-
ten hebben de geleerde lessen uit de pilot 
 meegekregen doordat ze deel uitmaken 
van de commissie van deel 2. Zodoende 
konden ze aan hun werk beginnen voordat 
de pilot was afgerond. Daarnaast houdt 
de hoofd rapporteur - verantwoordelijk 
voor de eindredactie en drie werkpakket-
ten - de consistentie in de gaten. Al met al 
wordt het complete deel 2 naar verwachting 
 halverwege 2013 opgeleverd. 
Tenminste, als er rapporteurs voor de laatste 
twee werkpakketten worden gevonden. 
Safari: “Rapporteurs vinden is op zich geen 
probleem, maar omdat deze pakketten met 
name over uitvoeringsaspecten gaan, willen 
we graag mensen die daar veel ervaring 
mee hebben. Een aannemer bijvoorbeeld of 
iemand van een ingenieursbureau dat aan 
site engineering doet. Het gaat erom dat de 
rapporteurs ervaren vakmensen zijn, met 
goede contacten in de aannemerij, zodat de 
best practices in het handboek echt kloppen 
met de praktijk.”
 

Meer informatie
Kijk op cob.nl/verdieping voor  

meer informatie

Rapporteurs Deel 2:
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Het Mauritshuis in Den Haag kiest bij de  uitbreiding voor 

een (deels) ondergrondse  oplossing. Daarin staan zij niet 

alleen: in  verschillende  musea in binnen- en buitenland   

kunt u zich opeens  ondergronds bevinden.

Zo  

kan het 

ook!

Louvre 
In 1999 werd na achttien jaar werken de laatste grote uitbreiding van het 
Louvre in Parijs geopend.  De glazen pyramide van architect I. M. Pei is 
de bovengrondse blikvanger. Ondergronds is er een grote ontvangsthal 
gemaakt waarvandaan de verschillende vleugels van het museum te 
bereiken zijn.

Städel museum 
Februari 2012 opende de uitbreiding van het Städel 

Museum in Frankfurt. Onder de binnentuin werd zo’n 

drieduizend vierkante meter nieuwe expositieruimte 

gerealiseerd. De 195 cirkelvormige daklichten van 

anderhalf tot tweeënhalve meter doorsnee zorgen 

voor ruim voldoende licht in de zaal eronder.

De glazen dakramen zijn stevig genoeg om overheen te lopen. 

(Foto’s: Städel Museum en Norbert Miguletz)

De ontvangsthal bevindt zich onder de oude binnenplaats van het Louvre. (Foto: Flickr)

Museonder
Het Museonder, gevestigd in het bezoekerscentrum van De Hoge 

Veluwe, is het eerste ondergrondse museum ter wereld. De locatie 

past bij wat er te zien is: een tentoonstelling over alles wat er onder het 

aardoppervlak leeft en geleefd heeft. 

In het museum is het wortelstelsel van een 135-jaar oude boom te zien. 

(Foto: Wikipedia) 

Wieliczka-zoutmijn

Een oude mijn hergebruiken als museum is op zichzelf niet bijzonder.  

Het zoutmijnmuseum bij Krakau is echter een geval apart. Enerzijds 

 vanwege de omvang (bijna driehonderd kilometer aan ondergrondse 

 gangen en ruimtes, gelegen op vijftig tot tweehonderd meter diepte), 

maar vooral vanwege de sculpturen die de mijnwerkers uit het zout 

 hebben gehouwen.

Afdalen in de 

kunstwereld

Op cob.nl/verdieping leest u 
meer over deze en andere (deels) 
ondergrondse musea.

De Wieliczka-zoutmijn trekt jaarlijks bijna een miljoen bezoekers. (Foto: Flickr)
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Kort Lezen Doen

Mijlpalen bereikt in Amsterdam

Het boren zit erop! Zaterdag 1 december 2012 
om 00.32 uur werd de motor van tunnel-
boormachine Victoria uitgezet, waarmee het 
boorproces van de noord/Zuidlijn officieel ten 
einde is.

Vanaf 25 maart 2010 hebben om de beurt de 
machines Gravin, Noortje, Molly en Victoria in 
totaal 6,2 kilometer tunnel onder de Amster-
damse binnenstad geboord. Vanaf nu wordt er 
verder gewerkt aan de ruwbouw en afbouw van 
de stations. Het afronden van het boorproces is 
de tweede mijlpaal in korte tijd. Op 15 novem-
ber werd de tunnel onder het IJ geopend, die de 
verbinding vormt tussen Amsterdam Noord en 
het centrum van de stad.

Lees meer op hierzijnwij.nu
                                                                                                     

Meer nieuws op de website:

• Sprinklersystemen grootschalig getest
In samenwerking met ingenieursbureau 
Arcadis voerde het onderzoeksinstituut Efectis 
 Nederland in het voorjaar in een Spaanse 
testtunnel zeven grootschalige brandproeven 
uit. De Singaporese overheid wilde weten of 
de sprinklersystemen van hun wegtunnels 
voldoende veiligheid bieden bij brand. Het was 
voor het eerst dat sprinklers in een tunnel zo 
uitvoerig werden getest.

• Oude spooronderdoorgang krijgt 
 uitbreiding
Het tijdelijke station Nijmegen Lent wordt 
een permanent station. Bouwonderneming 
 Strukton werkte sinds maart 2012 aan het 
uitbreiden van een bestaande spooronderdoor-
gang en de aanleg van een voetgangerspassage. 
Een bestaande pijler van meer dan honderd jaar 
oud vereiste een voorzichtige aanpak.

• In recordtempo de Andes doorboren
Het wordt een van de grootste infrastructurele 
projecten van Zuid-Amerika tot op heden: 
een 52.5 kilometer lange treintunnel tussen 
Argentinië en Chili, dwars door het Andes-
gebergte. De Bioceánico Aconcagua Corridor zal 
bij oplevering vijftien miljoen ton vracht per jaar 
verwerken.

Ontwerp en uitvoering: een kloof om te 
overbruggen

Door de samenwerking tussen ontwerpers 
en uitvoerende partijen te verbeteren, kan 
geotechnisch falen worden teruggedrongen. 
Daarom heeft geo-impuls een publicatie ge-
maakt met praktische tips voor beide partijen.

In deze Onderbouwing komt Geo-Impuls 
al een aantal keer ter sprake: het nationale 
werk programma waarmee organisaties uit de 
grond-, weg- en waterbouw geotechnisch falen 
in projecten willen verminderen. De werkgroep 
Kloof Ontwerp-Uitvoering richtte zich op de 
samenwerking tussen twee belangrijke schakels 
in de bouwketen, de geotechnisch adviseurs 
(ontwerpers) en de uitvoerenden. Aan de hand 
van sprekende voorbeelden uit de praktijk geeft 
het boekje Ontwerp en uitvoering: een kloof 
om te overbruggen tips aan beide partijen, 
zodat het onderwerp op de kaart wordt gezet. 
De werkgroep verzorgt daarnaast workshops 
om het toepassen van de adviezen verder te 
stimuleren.

Het boekje is gratis als pdf te downloaden vanaf 
www.geoimpuls.org Een gedrukt exemplaar kunt 
u opvragen via Hans van Leeuwen, voorzitter 
van de Geo-Impulswerkgroep Kloof Ontwerp- 
Uitvoering: hans.van.leeuwen@rhdhv.com 
                                                                                                     

UAR Ondergronds

Het is meer bekijken dan lezen, maar de app 
UAR Ondergronds is evengoed de moeite 
waard. De gratis applicatie voor smartphones 
en tablets voegt een virtuele laag toe aan de 
werkelijkheid, zodat je kunt zien wat er zich 
onder de grond bevindt.

UAR Ondergronds is een uitbreiding op de 
bestaande app UAR van het Nederlands 
 Architectuurinstituut. Met UAR Ondergronds is 
het nu mogelijk ook een blik in de ondergrond 
te werpen. Er zijn bijvoorbeeld archeologische 
vondsten te zien, maar ook metrostations, 
automatische parkeergarages en andere 
interessante objecten. Door samenwerking met 
verschillende partijen is een grote schat aan 
informatie beschikbaar, die in de vorm van  
3D-modellen zichtbaar is in UAR.

UAR Ondergronds is een initiatief van het NAi 
en het Centrum voor Geocommunicatie, waar 
het COB via Geo-Impuls aan verbonden is. 
Download de app gratis via de iTunes App Store 
(iPhone) of Google Play Store (Android).

PAO-cursussen

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) helpt 
hogeropgeleiden bij het verbreden en verdiepen 
van hun kennis door middel van korte cursus-
sen en opleidingen. in samenwerking met het 
Cob  worden ook cursussen op het gebied van 
 ondergronds bouwen georganiseerd.

• maart 2013: Damwandconstructies en  
 bouwputten

De cursus behandelt ontwerpaspecten (op 
basis van CUR166) en gaat in op zaken zoals 
 uitvoering, juridische aangelegenheden, 
 verzekeringen en onderhoud.

• april 2013: Veiligheid ondergrondse  
 infrastructuur

De cursus reikt een integrale aanpak aan, waarbij 
wordt stilgestaan bij de wetgeving en de wijze 
waarop daarmee dient te worden omgegaan.

Meer informatie op www.pao-tudelft.nl
                                                                                                     

BAUMA

enorme machines op 555.000 vierkante meter 
met drieduizend exposanten en een half miljoen 
bezoekers. Dat is bauma, de grootste internatio-
nale bouwbeurs.

BAUMA presenteert een gevarieerde verzame-
ling werktuigen, materialen en voertuigen voor 
de bouw- en mijnbouwindustrie. Experts en 
handelaren van over de hele wereld komen naar 
dit driejaarlijkse evenement om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen en nieuwe 
contacten te leggen. Dagkaarten kosten twintig 
euro en kunnen online aangeschaft worden.

15–21 april 2013, New Munich Trade Fair Centre, 
München,www.bauma.de 
                                                                                                      
 

IABSE Conference

De international association for bridge and 
structural engineering (iabse) organiseert volgend 
jaar een internationale conferentie met als thema 
assessment, upgrading and refurbishment of 
infrastructures.

De beschikbaarheid, betrouwbaarheid en 
 capaciteit van kunstwerken in infrastructuur zijn 
van groot belang voor de economie en gebieds-
ontwikkeling. Goede samenwerking tussen 
verschillende disciplines is noodzakelijk, omdat 
onderhoud en inspectie een goed inzicht verei-
sen in de conditie van een kunstwerk. Hier zal de 
IABSE-conferentie zich onder andere op richten.

6, 7 en 8 mei 2012, De Doelen, Rotterdam,  
www.iabse2013rotterdam.nl 

Colofon

De Onderbouwing wordt uitgegeven door het 
Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen en 
Ondergronds Ruimtegebruik (COB). Het COB heeft tot 
doel kennis, kunde en innovatie te ontwikkelen voor 
ondergronds ruimte gebruik en ondergronds bouwen. 
Het COB bestaat sinds 1995.

Adres

Groningenweg 10
2803 PV Gouda
0182 - 540 660
info@cob.nl
www.cob.nl
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