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Passie voor ondergronds bouwen

De volgende editie van de Onderbouwing staat in het 
teken van het Technologiesymposium op 3 november 
aanstaande. Het jaarlijkse congres van het COB is dit keer 
een coproductie met de ingenieurs van KIVI NIRIA 
TTOW. Deze vakafdeling bestaat veertig jaar en ter ere van 
dat jubileum is het thema ‘Veertig jaar passie voor 
 ondergronds bouwen’. Met vooraanstaande sprekers en 
professionals uit het netwerk blikken we terug, kijken we 
naar het heden en richten we ons op de toekomst. Het 
decembernummer van de Onderbouwing biedt u een 
uitgebreid verslag. U leest onder andere over:

Het debat:
Welke verwachtingen hebben de professionals en ingenieurs van het COB 
en KIVI NIRIA TTOW voor de ingenieur van de ondergrond? 

Zeepkisten:
Naar aanleiding van het Technologiesymposium van 2010 gingen liefst 
acht initiatieven van start; een resumé van hun resultaten. En ook: welke 
uitdagingen vragen nu om uw aandacht?

Het beste project:
Lees over de winnaar van de Schreudersprijs: de meest innovatieve en 
verantwoorde bouwprestatie onder de grond.

Suggesties altijd welkom!
Heeft u nog leuke ideeën voor de Onderbouwing? Neem dan contact op 
met de redactie via redactie@cob.nl of 0182 540 814.

Vooruit-
blik
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voorwoord

Juiste moment, 
juiste manier 
Je ontkomt er niet aan: waar je ook gaat bouwen, je hebt 
altijd te maken met de omgeving. Daarbij denk je in de 
eerste plaats aan omwonenden. Zij hebben er vaak niet 
om gevraagd zo direct getuige te zijn van een bouwproject. 
Maar de omgeving van een bouwproject bestaat uit meer 
dan mensen, zeker bij ondergronds bouwen. Archeologi
sche resten, kabels en leidingen, flora en fauna: zet een 
spa in de grond en een wereld gaat voor je open. Daar 
moet je iets mee.

De bouwwereld ervaart ‘de omgeving’ vaak als hinderlijk, 
maar die hoeft dat niet altijd te zijn. Zo weten we dat het 
helpt omwonenden mee te nemen in het proces. Zij bren
gen kennis in en hun betrokkenheid draagt bij aan een 
soepel verloop; het is dan ook een beetje hun project. Het 
is de kunst om de omgeving – mensen en ondergrond – op 
het juiste moment en op de juiste manier erbij te betrek
ken. Alleen, wat ís het juiste moment en wat ís de juiste 
manier?

In deze Onderbouwing proberen we daar een antwoord 
op te krijgen. Met Alex Sheerazi, hoofd communicatie bij 
de Noord/Zuidlijn, kijken we naar de huidige praktijk en 
met Cor van Dam, voormalig omgevingsmanager bij de 
 Sophiaspoortunnel, blikken we terug. We verdiepen ons in 
de archeologie en nemen een kijkje in het buitenland. 
Daarnaast is er de visie van Marc  Wesselink, auteur 
 Handboek Strategisch  OmgevingsManagement.

Natuurlijk draait niet alles om omgevingsmanagement. 
Laten we de aanleiding, de projecten zelf, niet uit het 
oog verliezen. Daarom is er in deze Onderbouwing ook 
 aandacht voor items als tunnelveiligheid, ruimtelijke 
 ordening en risicomanagement. De variatie in onder
werpen laat zien dat ondergronds bouwen een breed 
 vakgebied is. Onderlinge samenhang ontbreekt echter 
niet: ook in deze Onderbouwing komt dat naar voren,  
zoals u van ons gewend bent.

Merten Hinsenveld
directeur COB

Reageer op Merten Hinsenveld via
merten.hinsenveld@cob.nl of 0182540667 

Metrostation bij Rotterdam CS. (Foto: Bert de Jong)
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Inhoud

Omgevingsmanagement is een factor 

van betekenis voor het welslagen van 

bouwprojecten. Zeker bij bouwen 

onder de grond, waar bovengrondse 

belangen worden aangevuld met 

 ondergrondse uitdagingen. Wat bete

kent dit voor omgevingsmanagement?
/ pagina 8

Achteraf
Omgevingsmanagement, het begin
Cor van Dam was dertien jaar geleden 
omgevingsmanager bij de Sophiaspoor
tunnel. Hoe kijkt hij op dit project terug?  
Wat ging er goed en wat kon beter?  
/ pagina 16

Met elkaar
Belangenmanagement is cruciaal
Kijk naar belangen in plaats van stand
punten: dat is een van de adviezen van  
Marc Wesselink, auteur van het Handboek 
Strategisch OmgevingsManagement.
/ pagina 18

In de bodem
‘Van belemmering naar inspiratiebron’
De ondergrond is verre van leeg. Gelukkig 
hoeft dat geen probleem te zijn: archeologie 
laat zich over het algemeen prima managen. 
Je kunt er juist je voordeel mee doen.  
/ pagina 22

Uit de praktijk
Omslag in communicatie
Alex Sheerazi (Noord/Zuidlijn) vertelt hoe 
sterk verstoorde verhoudingen plaatsmaken 
voor vertrouwen en soms zelfs een gevoel van 
trots.  / pagina 10

Bij de buren
Strategisch omgaan met stakeholders  
De term kent men vaak niet, maar ook 
het buitenland doet aan omgevingsmanage
ment. En daar kunnen we nog wat van leren. 
/ pagina 13
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/ pagina 36



www.cob.nl

Wie betaalt de rekening?

In 2007 gaf Gemeente Rotterdam Stedin en Eneco de opdracht hun 
stroom-, gas- en waterleidingen om te leggen vanwege een nieuwe 
 ondergrondse parkeergarage. Terecht, zo oordeelde de rechter, maar  
wie betaalt de rekening van 3,5 miljoen euro?

Stedin is van mening dat de omlegging van kabels en leidingen in Rotterdam 
gebeurt ter verrijking van vooral de Rotterdamse burger, want die krijgt de nieuwe 
Markthal ervoor terug, een icoon voor de stad. Daarom moet het Rotterdamse 
publiek betalen, en niet de stroom en gasafnemers uit Den Haag, Utrecht en de 
rest van Stedins netwerkgebied. In de Leidingenverordening Rotterdam die in 
2006 van kracht werd, staat echter dat de kosten voor het verleggen van een gas
pijp of stroomkabel die ouder is dan vijftien jaar altijd op het conto komen van de 
eigenaar, Stedin in dit geval. Het lukt de partijen niet er onderling uit te komen, 
hoewel ze op goede voet staan met elkaar. “We agree to disagree”, aldus een 
woordvoerder van Stedin  en daarom wordt gezocht naar rechterlijke uitspraak.

Op tinyurl.com/omlegging-rotterdam vindt u het volledige bericht van  
Energie Keuze.

Veiligheidsregels parkeer
garages zijn achterhaald

In augustus stuurde Burgemeester Bernt 
Schneiders van Haarlem een alarmerende brief 
aan minister Piet Hein Donner van BZK. “ We 
komen tot de conclusie dat de brand in onze 
parkeergarage De Appelaar in oktober vorig 
jaar niet op zichzelf staat.’’ Uit onderzoek van 
het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 
(NIFV) blijkt dat de bouwregels voor parkeer-
garages niet meer van deze tijd zijn.

Op 26 oktober 2010 vloog in parkeergarage De 
Appelaar in Haarlem een auto in brand. De eigena
resse kon vluchten, maar door de enorme hitte en 
rook moest de brandweer het bluswerk opgeven. 
Het NIFV stelt in het rapport dat De Appelaar – net 
als andere garages die rond de eeuwwisseling en 
daarna een vergunning hebben gekregen – aan 
alle bouwvoorschriften voldoet. Volgens de onder
zoekers moet het huidige beleid voor ondergrondse 
parkeergarages opnieuw worden bekeken. In zijn 
brief gaat Schneiders daarop in. “Dat bezoekers na 
een brand op tijd het vege lijf kunnen redden, is 
natuurlijk zonder twijfel dé prioriteit. Maar is het te 
tolereren dat daarna alle auto’s als verloren moeten 
worden beschouwd? In De Appelaar werden 
zesentwintig auto’s vernietigd.” Door de vele 
 kunststoffen in auto’s ontstaat er bij brand een 
enorme hitte en veel rookontwikkeling. Hierdoor  
is blussen onmogelijk.

 Lees het volledige bericht van 

Binnenlands Bestuur op 

tinyurl.com/BB-parkeren

Op de website van het COB vindt u meer nieuws  
over ondergronds ruimtegebruik.

Artist impression van de Markthal. (Beeld: MVRDV)
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Schuin boren in de 
Waddenzeebodem

Frisia Zout wist dat het niet zomaar geregeld zou zijn: vanaf 
het eigen bedrijfsterrein aan de waddenkust schuin de zee-
bodem in boren. Nu, drie jaar na de aankondiging en talloze 

 rapporten, adviezen en overleggen later, is het toch zover.

De zoutproducent kwam er met de direct betrokkenen – de provincie, 
 wetterskip Fryslân en vier Friese gemeenten – niet uit. Minister  Verhagen 

heeft de beslissing geforceerd, waarbij de Mijnbouwraad wel de  nodige 
eisen heeft gesteld. Zo dient Frisia eerst uit te zoeken hoe de boorput 

 verantwoord kan  worden afgesloten. Ook moet er scherp toezicht zijn op 
de  financiële  positie: het bedrijf moet genoeg bezitten om eventuele 

 gerecht vaardigde schadeclaims te kunnen voldoen. 

Scan de QR-code voor het volledige 
 bericht in het Friesch Dagblad of kijk 

op tinyurl.com/FD-zout

Diepterecord in Noorse Zee

Een diepterecord voor Shell voor de kust 
van Noorwegen. De nieuwste permanente 
 installatie voor gaswinning op de bodem van 
de Noorse Zee is geplaatst op 925 meter 
diepte. Dat is zo’n honderd meter dieper 
dan de drie andere onderzeese installaties 
in hetzelfde veld.

De installatie is nodig voor het boren en installeren 
van productieputten in het Ormen Lange gasveld. 
Op de gekozen locatie  het noordelijk deel van het 
veld  is de zeebodem echter veel slapper dan in de 
rest van het gasveld. Daarom is van tevoren liefst 
100.000 ton stenen op de bodem aangebracht om 
die te stabiliseren. 

Op tinyurl.com/TW-diepterecord vindt u het 
 volledige bericht van Technisch Weekblad.

Uitgebrande auto wordt verwijderd uit parkeergarage.

(beeld: screenshot YouTube)

Boorschip West Navigator. (Foto: Shell)

Puntjes op de i in de Waterwolftunnel. (Foto: Bart Fens, Projectbureau N201+)

Waterwolftunnel richting testfase

 

De zevenhonderd meter lange Waterwolftunnel gaat volgend jaar   
zonder problemen open. Dat is althans de verwachting van provincie  
Noord  -Holland, gemeenten en hulpdiensten die nu al samenwerken  
in een  implementatieteam.

De nieuwe tunnel onder de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder is een 
 belangrijk onderdeel van de Omlegging AalsmeerUithoorn. Op dit moment wordt 
de laatste hand gelegd aan de tunneltechnische installaties. Daarna volgt de 
 testfase, want ook de Waterwolftunnel moet voldoen aan de nieuwe tunnelwet.  
De tunnel is één kilometer lang, waarvan zevenhonderd meter in een gesloten bak.

Lees meer over de Omlegging en de tunnel op tinyurl.com/omleggingA-U
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Case
Madrid

Ondergronds bouwen 
voor bovengronds leven

Op 24 september 2004 begint de 
 transformatie van de oevers van de 
 Manzanares rivier in Madrid. In de eerste 
fase – het project Calle 30 – wordt het 
 verkeer ondergronds gebracht, daarna zorgt 
het project Madrid Río voor een groot park 
op de tunnels. Sinds april 2011 kan het 
 publiek genieten van de nieuwe groene 
zone midden in de stad.

voor

na

Van verkeersader naar stadpark
Waar eerst tweehonderdduizend voertuigen per dag over de M30 reden,  kunnen 
 inwoners nu vrij recreëren. Het ontwerp van het stadspark is in handen van het 
 Nederlandse architectenbureau West 8 en het Spaanse Mrio Arquitectos. Ze  maakten 
er een heus recreatiegebied van, met fietspaden, voetbalvelden, strand, gazons en 
 kinderspeelplaatsen.
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Topprestatie
De tunnel van 3650 meter is het meesterstuk van het 
project. De afstand van de tunnelwand tot bestaande 
metro en treinbuizen is op sommige plaatsen slechts 
6,5 meter. In combinatie met hellingen van 5%, een 
diepte tot 75 meter en een luchtdruk tot 8 bar wordt 
het uiterste gevraagd van mens en machine.

Supersize
Ook een klasse apart is de tunnelboormachine gemaakt 
door Herrenknecht. De machine werd in een recordtijd van 
twaalf maanden gebouwd en heeft een doorsnee van  
15 meter. Dat is nodig om de gewenste tunnel te boren:  
2 buizen met elk 3 rijstroken en trottoirs aan beide zijden.

Grote getallen
Het project Calle 30 laat zich omschrijven met grote 

getallen: 93 kilometer wegdek wordt opgeknapt 
of  aangelegd, 48 kilometer daarvan loopt door 

nieuw  aangelegde tunnels, waarvoor 556.000 m2 
 plaat materiaal wordt gebruikt en 218 kilometer ijzer.

Meer informatie
Misschien niet te verstaan (want Spaanstalig), maar wel de moeite waard, is dit filmpje over het Madrileense project: 

tinyurl.com/ytprojectmadrid (of scan de QRcode met uw smartphone). Ga voor een een Engelstalig filmpje naar  

tinyurl.com/ytprojectmadrid2 . Via tinyurl.com/projectmadrid vindt u meer fotomateriaal. 

Foto’s: Herrenknecht AG en Idealista.com
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De behoefte aan een 
dialoog met de  omgeving bij 

grote ondergrondse  projecten neemt 
toe. Complexere  projecten in stedelijke 

 gebied betekenen simpelweg dat er meer 
 omgeving is om  rekening mee te houden. 

 Bovengronds met mondige, goed opgeleide en 
 veeleisende burgers; ondergronds in de vorm van 
ondergrondse  infrastructuur en archeologische 
 belangen. Tegelijk neemt aan opdrachtgeverskant 
de roep om grotere voorspelbaarheid ten aanzien 

van kosten en planning toe. Al deze ingre
diënten maken omgevingsmanagement  

tot een factor van  betekenis voor het 
 welslagen van projecten.
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Omslag in communicatie  
gemarkeerd door dieptepunt 
Noord/Zuidlijn

Het bezoekerscentrum van de Noord/Zuidlijn onder het Rokin heeft zich ontwikkeld tot 

een belangrijke toeristische attractie in de hoofdstad. Al meer dan 100.000 mensen, onder 

wie veel Amsterdammers, gingen er ondergronds om zich te vergapen aan de immense 

bouwput. Het bezoekerscentrum markeert de omslag in het denken over de metrolijn.  

Sterk verstoorde verhoudingen maken plaats voor vertrouwen en soms zelfs voor  een  

gevoel van trots.

InTErvIEw | AlEx SHEErAzI, Hoofd CoMMunICATIE dIEnST noord/zuIdlIJn

(Foto: Vincent Basler)
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InTErv IEw | AlEx SHEErAzI, Hoofd CoMMunICATIE dIEnST noord/zuIdlIJn

“Die poster staat symbool voor de omslag”, zegt  
Alex Sheerazi, manager communicatie van de Dienst 
Noord/Zuidlijn, wijzend op een foto waarop   werkers 
aan de Noord/Zuidlijn staan afgebeeld voor een 
 tunnelboormachine. “Daar hebben we letterlijk de 
mens voor de machine geplaatst. We hebben niets 
willen ontkennen over wat er mis is gegaan of wat 
ook in de toekomst de risico’s nog zijn. We hebben er 
alleen andere beelden naast gezet. En dat is enerzijds 
het beeld van de helse klus die geklaard moet worden, 
en anderzijds dat van de magie van het ondergrondse 
bouwen en de heroïek van het boren onder de stad met 
de helden die dat werk uitvoeren. Daarmee hebben we 
steeds meer de balans weten te herstellen, zodat niet 
 langer elk incidentje escaleert. Een kleine verzakking 
van een trambaan leidde tweeënhalf jaar geleden met
een tot koppen in de krant waarin automatisch een link 
werd gelegd met de aanleg van de Noord/Zuidlijn. De 
stad en belangrijke stake holders waren het  vertrouwen 
kwijt in het project en de  projectorganisatie. Dat is 
nu niet langer het geval. Van pispaal gaan we naar 
vertrouwen en vertrouwen hopen we uiteindelijk om te 
zetten in trots. Dat laatste merkten we bijvoorbeeld bij 
het invaren van het tunnelelement onder Amsterdam 
CS en het  binnen komen van de boormachine in station 
 Ceintuurbaan. Men vindt het toch wel heel knap wat er 
allemaal gebeurt.”

Waterscheiding
Het tot tweemaal toe verzakken van enkele monu
mentale panden aan de Vijzelgracht in de zomer van 
2008 en de commotie die dat teweegbracht, is achteraf 
bezien een waterscheiding geweest in de uitgangs
punten van de communicatie. Alex Sheerazi: “Bij mijn 
aantreden in 2009 lag de nadruk mijns inziens nog 
te veel op de techniek en het geloof daarin. Ik noem 

‘Dan kun je nog wel een 
keer professor Maidl naar  
Amsterdam halen om uit 

te leggen dat er niets is om 
bang voor te zijn, maar dat 

werkt niet’

Alex Sheerazi is hoofd 
 communicatie bij de Dienst 
Noord/Zuidlijn en mede
oprichter en eigenaar van 
Tr3um Advies (vof), een 
 bureau voor communicatie 
en organisatievraagstukken 
op het gebied van infrastruc
tuur, ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting. Eerder 
was hij werkzaam als hoofd 
 communicatie bij Project
organisatie Betuweroute.  
In 2010 werd hij gekozen  
tot  Communicatieman van  
het Jaar.

Advertentie van de Dienst Noord/Zuidlijn. (Foto: Frank Lodder) 

dat ook wel eens het Delftse ingenieursevangelie. We 
 hadden daardoor de uitstraling van een afstandelijke 
club. Maar ondertussen was de stad bang voor de bouw 
en met name voor het boren onder de binnenstad dat 
op het punt van beginnen stond. Dan kun je nog wel 
een keer professor Maidl naar Amsterdam halen om uit 
te leggen dat er niets is om bang voor te zijn, maar dat 
werkt niet. Nee, dan beter de man laten zien die  
25 meter onder de grond op de tunnelboormachine 
zit. De boodschap is dan ‘als er iemand belang bij heeft 
dat het boren veilig gebeurt, dan is hij dat wel.’ Het is 
de man van wie je weet dat hij geen andere motieven 
heeft dan het zo goed en veilig mogelijk boren van 
de tunnels. We lieten bovendien zien dat dit al zijn 
zoveelste tunnel was. Met andere woorden: er gaan 
in Amsterdam mannen aan de slag die wereldwijd 
aangetoond hebben echte vakmensen te zijn. We zien 
dat de Amsterdammer zich met deze mensen kan 
 identificeren, omdat zij veel dichterbij staan.”
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klager van driehoog
“Verder hebben we ervaren hoe belangrijk het is dat 
je organisatie sensitief is. Dat geldt voor de op
drachtgever, maar ook voor de aannemers. Daarom 
hebben we uitvoerenden mee laten gaan naar 
bewoners bijeenkomsten. Gewoon om te luisteren 
en te  begrijpen wat er leeft onder de bevolking. Die 

‘klager van driehoog’ krijgt dan ineens een gezicht. 
En andersom gebeurt hetzelfde. We hebben daar 
bewust heel veel tijd in gestoken, omdat je alleen zó 
echt de  verbinding kunt leggen. Onze projectbege
leiders hebben we ook decentraal in de bouwketen of 
 bouwkantoren naast de bouwputten gestationeerd. Dat 
zijn stevige mensen met ervaring die de omgeving goed 
kennen en een vertrouwd gezicht zijn voor de mensen 
in de buurt. De communicatie en omgevings mensen 
moeten zich dus rond de bouwput bevinden. Je moet 
zelf de trilling van een heipaal of voorbij rijdende 
vrachtwagen voelen. Dan snap je ook veel beter wat er 
in de directe omgeving leeft.”

Omslag
In het tweede kwartaal van 2010 ontstond voor het 
eerst sinds vier jaar een licht positief beeld over de 
Noord/Zuidlijn in de media. Dat was een belangrijke 
mijlpaal. Inmiddels is er een grote groep fervente 
 volgers van het project ontstaan. Het aantal bezoekers 
van de websites van de Noord/Zuidlijn (www.hierzijn
wij.nu en www.noordzuidlijn.nl ) vertienvoudigde in 
twee jaar. De fysieke aanwezigheid bovengronds met 
een grote mobiele rode pijl die het boorproces volgt en 
allerhande uitingen waarin de ‘helden van de onder
grond’ de hoofdrol spelen, dragen daaraan bij. Alex 
Sheerazi relativeert de snelle omslag enigszins: “Ver
geet niet dat we hier het relatieve ‘voordeel’  hadden 
dat het niet veel slechter kon. Er waren verzakkingen 
geweest, de overlast van de bouwwerkzaamheden voor 
de stad was vele malen groter dan voorgesteld, het 
budget was verschillende keren overschreden en de 
 planning liep uit. Geen wonder dat het draagvlak voor 
de Noord/Zuidlijn ernstig was aangetast. De presen
tatie van de commissieVeerman, waarin dat allemaal 
nog eens werd bevestigd, was in mijn eerste werkweek 
hier. De wens en de overtuiging dat het anders moest 
waren alom aanwezig. Voor mij was al snel duidelijk dat 

de centrale waarden voor de communicatie moesten 
zijn: aandacht voor de omgeving, realisme, verbinding 
van de stad en de magie van het bouwen. En daarop 
sturen we nog steeds.”
“Realisme was zeker in het begin een heel belang
rijke factor. We doen niet langer krampachtig over de 
risico’s, maar communiceren er actief over. Een mooi 

voorbeeld is een verhaal in het Parool van nog niet zo 
lang geleden. Wij hebben erop aangedrongen dat de 
risico’s benoemd werden in dat stuk. De betrokken 
journalist noemde dat de omgekeerde wereld, omdat 
we voorheen de eersten waren om risico’s te bagatel
liseren. Dat is dus veranderd. We zijn transparant 
en  laten alles zien. Met name op de website en in de 
 sociale media is dat goed zichtbaar. Elk twitterbericht 
dat binnenkomt, is direct zichtbaar op de website. 
Ieder nieuwsbericht dat we plaatsen staat open voor 
reacties. We modereren en censureren niets. We 
durven kwetsbaar te zijn, dat is misschien wel de enige 
manier om vertrouwen te krijgen.”

De volgende fase
“Er is veel te lang getamboereerd op het eindresultaat, 
op hoe mooi het later zal zijn. Maar op het moment 
dat je gek wordt van de overlast, je zorgen maakt over 
het boren onder je huis door, heb je daar natuurlijk 
geen boodschap aan. Pas wanneer de grote impact 
van de bouw achter de rug is, ontstaat er weer ruimte 
en  bereidheid daarover na te denken. Dan komen 
 vanzelf de vragen als ‘wat heeft de stad eraan’ of ‘wat 
heb ik er als Amsterdammer aan’. In de  communicatie 
is dat een andere fase. Dan wordt bijvoorbeeld 
 marketing  belangrijker en gaat het om het verkopen 
van het  eindproduct. Daar is andere deskundigheid 
bij nodig,en dat zal ook de fase zijn waarin ik van het 
podium verdwijn en het stokje overdraag aan iemand 
die daarin veel beter is dan ik.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project Noord/Zuidlijn op 

www.noordzuidlijn.amsterdam.nl . Op www.hierzijnwij.nu 

vindt u ook veel actuele berichten en links naar Twitter, Flickr 

en YouTube.

‘Als je zelf de trilling van een heipaal of  
voorbijrijdende vrachtwagen voelt, dan snap je  

beter wat er in de omgeving leeft’
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InTErnATIonAAl PErSPECTIEf

Strategisch omgaan  
met stakeholders: (ook) in  
buitenland sleutelfactor
Nogal wat buitenlandse talen kennen het woord omgevingsmanagement niet. 

Toch komt het over de grens met het ondergronds bouwen meestal goed voor 

elkaar. Het heet dan misschien geen omgevingsmanagement, maar strategisch 

omgaan met stakeholders is wel de sleutelfactor bij Europa’s grote internatio

nale ondergrondse bouwprojecten.

Luchtfoto Kanaaltunnel. (Foto: Groupe Eurotunnel)
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Een project als de Kanaaltunnel is niet alleen technisch 
een wonder. Dat het lukt dergelijke grote bouw
projecten te realiseren te midden van de vele verschil
lende Europese culturen en belangen is eigenlijk nog 
verbazing wekkender. De Kanaaltunnel had aan de ene 
kant te maken met het Engeland van de conservatieve 
regeringThatcher. Aan de andere kant met het trotse 
Frankrijk van technocraat  Mitterrand, met z’n TGV’s 
en andere  moderne technologie. Grotere extremen in 
bestuursstijlen waren in Europa vrijwel niet te vinden. 

De bouwers zaten eveneens in een moeilijk parket: de 
haastig opgestelde contracten, het turnkey opleveren 
van een project dat nooit eerder was uitgevoerd en de 
steeds veranderende eisen van de betrokken overheden 
waren een bron van verstoringen in de bouw. Tien
duizenden kleine aandeelhouders in Frankrijk voelden 
zich bedonderd door koersdalingen van het aandeel. En 
dit waren nog niet eens de grootste ‘issues’.

Ander land, andere insteek
Het allergrootste probleem was het wantrouwen bij 
de belangrijkste stakeholder, het Britse publiek. Elke 
taxichauffeur in Folkestone of Dover kon je in die tijd 
vertellen wat de  Kanaaltunnel Engeland zou brengen: 
 hondsdolheid en nieuwigheid. Om wat te doen aan het 
wantrouwen bij de Britten werden enorme campagnes 
gevoerd. Een van de beste Engelse PRbureaus werd 
 ingeschakeld om het project op alle denkbare plekken, 
van kinderprogramma’s tot het Lagerhuis, te promoten 
en de angst voor de diepte weg te nemen. En uiteinde
lijk kwámen ze, die Britten. 

Lille daarentegen, de grootste stad in de regio aan de 
Franse kant, zag de tunnel en het TGV  station als een 
impuls voor het door werkloosheid geplaagde gebied. 
Als omgevingsmanagement het strategisch omgaan 
met de stakeholders is, dan was de strategie hier deze 
werelden zo lang mogelijk gescheiden te houden. 

‘Elke taxichauffeur in Folkestone of Dover kon je in  
die tijd vertellen wat de Kanaaltunnel Engeland zou  

brengen: hondsdolheid en nieuwigheid’ 

Luchtfoto Gotthardbasistunnel bij Biasca, Zwitserland. (Foto: AlpTransit Gotthard AG) Aanleg Gotthardbasistunnel in Erstfeld, Zwitserland. (Foto: AlpTransit Gotthard AG)
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‘Landsbelang’ 
Bij de Gotthardbasistunnel waren het de  Zwitsers 
die gepaaid moesten worden. Met veel gevoel voor 
 politieke verhoudingen werd in overleg met de 
 machtige kantons een betalingsmodel bedacht: 
het Zwitserse volk financiert de bouw via een fonds 
en krijgt het geld terug van de gebruikers door 
tol te  heffen. Ook werd ingespeeld op de zorg om 
de  smeltende gletsjers, want met de tunnel zou 
 internationaal goederenvervoer van de weg naar het 
spoor verschuiven. Zorgvuldig werd politieke steun 
 verzameld en via de media campagne gevoerd. Het 
jarenlang opofferen van de rust op een paar  plaatsen 
voor bouwprojecten viel toch in het niet bij dit 
 ‘landsbelang’. 

Lessen uit het buitenland
Uit de buitenlandse praktijken zijn lessen te leren die 
ook in ons land van toepassing zijn. De eerste is Goed 
omgaan met de omgeving, betekent aansluiten bij de 
situatie. Voor Eurotunnel betekende dat bijvoorbeeld 
dat het Franse informatiecentrum aan elkaar hing van 
de laseranimaties en de JeanMichel Jarremuziek. 
Dat in Folkestone (Engeland) bevatte daarentegen een 
 uitgebreide geschiedenis van de pogingen om  tunnels 

te bouwen, om zo de Britten met hun gevoel voor 
 traditie in te palmen. Voor de Gotthardtunnel moest de 
politiek in Italië intensief worden bewerkt om geld ter 
beschikking te stellen, terwijl destijds minister Eurlings 

van VenW regelmatig in tunnelpromotiefilms te zien 
was waar hij zijn steun aan het project betuigde. 
Een tweede les: Onderschat het belang van een goede 
voorbereiding (stakeholderanalyse) niet. De lokale 
brandweer van Folkestone was erg jaloers op  het 
eigen brandweerkorps van de Kanaaltunnel, ze kwam 
 nergens voor op een lijst van belangrijke stakeholders 
en werd  genegeerd. Prompt keurde ze de hyper
moderne installaties in de tunnel om obscure redenen 
af. Wat de Gotthard betreft: de grote Nederlandse en 
Duitse verladers zijn op de vingers van twee handen 
te tellen, maar samen zijn ze wel beslissend voor het 
commerciële succes van de tunnel. Daarom werd al 
ver voor de opening, die op zijn vroegst in 2015 wordt 
verwacht, de campagne gestart om in gesprek te raken 
met deze partijen.  

Met een glimlach
Ook belangrijk is de derde les: Steun op de kennis 
van communicatieadviseurs om met stakeholders 
om te gaan. Lokale voorlichters waren de ogen en 
oren in de regio’s bij de aanleg van de Kanaal tunnel. 
Samen  werkten ze aan de geloofwaardigheid van de 
 organisatie  een voorwaarde om het op veel  terreinen 
gevoelige project te laten slagen. Een factor die op 
de achtergrond beslissend is geweest mag ook niet 
 onvermeld blijven: de aanwezigheid van mensen 
als Alistair Morton, de boomlange charismatische 
 tunneldirecteur, of de al even vasthoudende Zwitserse 
politicus Moritz Leuenberger. De keren dat Morton 
vastgelopen onderhandelingen op regeringsniveau over 
de Kanaaltunnel vlottrok zijn niet te tellen. En zonder 
de slimme financieringsconstructies en jarenlange 
campagnes van Leuenberger zou de nieuwe Gotthard
tunnel er niet zijn gekomen. Misschien is dat toch de 
doorslaggevende factor bij omgevingsmanagement: als 
er bovenaan het project iemand staat die met een glim
lach problemen kan oplossen en de meest  verstokte 
vijanden desnoods kan forceren samen te werken, is 
het mogelijk  ‘wonderen’ tot stand te brengen.

‘Goed omgaan met de 
 omgeving, betekent  

aansluiten bij de situatie’

Zo moet het niet
Een grootschalig tunnelproject waar het al lang mis is met de 

 omgeving is de TAV van Turijn naar Lyon. Deze variant van de 

TGV moet zo’n tien miljard gaan kosten. Op dit moment zijn ware 

 veldslagen aan de gang in het Susadal in het uiterste  noorden van 

Italië, waar het verzet van de bewoners een keten aan  escalaties 

teweeg heeft gebracht. De impact op de bouw is groot: de   

No TAV-beweging saboteert apparatuur, blokkeert aanvoer-

wegen, werknemers durven de bouwplaats niet op. Alle reden 

dus om de belangen van de omgeving serieus te nemen – uit 

 oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook  

uit wel begrepen eigenbelang.

Victor de la Vieter is  publi c
relationsadviseur. Eerder was  
hij directeur van de  Neder  
landse vestiging van het 
 internationale prbureau 
Edelman en betrokken bij het 
omgevingsmanagement van 
de bouw van de Kanaaltunnel 
tussen Engeland en Frankrijk. 
In 2008/2009 adviseerde hij 
AlpTransit, dat verantwoor
delijk is voor de aanleg van de 
Gotthardbasistunnel.

Protesten in Chiomonte, Italie. (Foto: Flickr.com)
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InTErvIEw | Cor vAn dAM, SoPHIASPoorTunnEl

Langs de Betuweroute  
werd het omgevings
management geboren

De Betuweroute van Rotterdam tot Zevenaar, met een 

lengte van 160 kilometer, 130 bruggen, tunnels, 

 viaducten en andere bouwwerken, is een project dat qua 

impact op de omgeving zijn gelijke niet kent. Het brede 

verzet daar heeft geleid tot een omslag in het denken 

over omgaan met de omgeving. Cor van Dam, 

 voormalig omgevings manager bij de Sophiaspoor

tunnel, zag door schade en schande het besef groeien  

dat het erg belangrijk is de omgeving mee te hebben.

Anno 2011 schuilt het succes van omgevings
management voor een belangrijk deel in het op tijd 
erbij  betrekken van de omgeving. Bij de Betuweroute 
was dat inzicht er nog niet. Het was heel lang een 
Haags plan. De voorbereidingen waren al in een vrij 
ver stadium, terwijl de omgeving nog van niets wist. 
Lokale bestuurders en omwonenden voelden zich 
overvallen, waardoor het verzet tegen de Betuwe
route alleen maar werd aangewakkerd. Cor van Dam 
was omgevingsmanager bij de Sophiaspoortunnel bij 
HendrikIdoAmbacht, Alblasserdam en omliggende 
gemeenten, al heette dat toen nog trajectcoördinator. 
“Ik heb tegenstanders van de Betuweroute later horen 
verklaren hoe blij zij waren als minister MaijWeggen 
weer eens langskwam. Haar manier van optreden was 
zo regentesk, dat dat altijd weer tot nieuwe aanwas bij 
de protestgroepen leidde.”

Cor van Dam is als  omge 
vingsmanager elf jaar ac
tief geweest bij het project 
 Betuweroute en vijf jaar bij 
het project Hanzelijn. Hij 
is  gespecialiseerd in om
gevingsmanagent in de 
uitvoeringsfase van design
enconstruct projecten.

(Foto: Vincent Basler)
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kostbaar draagvlak
“Alle discussie over de Betuweroute leidde er in 1994 
toe dat de commissieHermans de discussie over nut 
en noodzaak nog eens helemaal heeft overgedaan. 
Doorgaan, was de conclusie, en in 1995 is het geheel 
opgestart. Men was bang voor eindeloze procedures 
als het tracébesluit niet letterlijk hetzelfde zou zijn als 
het ontwerptracébesluit. En omdat er altijd wijzigingen 
zijn, werd besloten eerst een voorbereidend tracé 
besluit te maken en dat voor te leggen aan alle  betrokken 
gemeenten. Dat leidde tot wensen van  gemeenten, 
die vervolgens gehonoreerd moesten worden om 
draagvlak te creëren. Daar is het begonnen met de 
kosten overschrijdingen, en het is een van de redenen 
waarom de Betuweroute nu nog synoniem staat voor 
kostenoverschrijding. Uit de extra wensen volgde een 
overschrijving van 900 miljoen gulden. Als van meet af 
aan de samenwerking met de omgeving was gezocht, 
waren er niet zoveel extra toezeggingen nodig geweest 
om het voorbereidend tracébesluit rond te krijgen en 
waren de kosten nooit zo hoog opgelopen.”

Angst als vertrekpunt
“Angst overheerste, en dat zette een rem op welke 
samenwerking dan ook. Ook in het traject van het 
voorbereidend tracébesluit was dat het geval. Er werd 
een trajectcoördinator aangesteld, die als enige met 
de omgeving mocht praten. Nu zouden we er nog 
voor  kiezen één contactpersoon aan te stellen, maar 
vanuit een geheel andere perceptie, namelijk toe
gankelijkheid voor de burger. Bij de Betuweroute was 
die stap ingegeven vanuit controle.”

“De rechtstreekse contacten met de omgeving bleven 
beperkt tot vijf tot tien procent van de mensen die er 
werkten. De rest zat achter een bureau of op het project 
en had geen idee wat er speelde. Dat is natuurlijk niet 
goed. Ik kende de mensen die binnen honderd meter 
van de Sophiatunnel woonden, allemaal persoonlijk. 
Ik heb ze allemaal weleens meegenomen de tunnel 
in, zodat ze bij wijze van spreken onder hun eigen 
huis konden doorlopen. Daarmee bereik je niet alleen 
 acceptatie, maar hoor je ook wat er leeft. Vervolgens 
moet je je collega’s overtuigen van het belang daarvan.  
En bij de projectleiding was er de grote angst dat 
omgevingsmanagement ertoe zou leiden dat zij de 
portemonnee moest trekken.”

Onzichtbare winst
“We hebben lopende de Betuweroute wel al een 
 omslag gezien in het denken over de omgeving. Dat is 
niet na een evaluatie geformaliseerd, maar iedereen 
wist na de Betuweroute dat het voortaan anders moest. 
Toch is ook nu het succes van omgevingsmanagement 
nog steeds projectafhankelijk. Het probleem is dat 
je niet hard kunt maken welke kosten je voorkomt 
of wat goed omgevingsmanagement je aan het eind 
oplevert. Dat zorgt bij de aannemer die in designen
constructcontracten ook verantwoordelijk is voor het 
omgevingsmanagement, altijd voor een dilemma. 
Het primaire doel van de aannemer is winst maken. 
Als opdrachtgever heb je ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De aannemer zal binnen de ge
stelde contracteisen een ontwerp maken dat zodanig is 
geoptimaliseerd dat het precies aan die eisen voldoet. 
Dat kan weleens afwijken van wat in het voortraject in 
overleg met de omgeving was bedacht.  Dat geeft altijd 
een spanningsveld.”

Meer informatie
Op www.kennis.betuweroute.nl vindt u veel informatie over 

de Betuweroute, waaronder de Sophiaspoortunnel. Deze 

website is het portaal voor alle opgedane kennis bij de voor

bereiding, de bouw en de afronding van de spoorlijn.

Veel weerstand

De Betuweroute riep veel weer-

stand op. Langs het hele tracé waren 

lokale  protestgroepen die zich stevig weer-

den, zoals in Giessendam, waar minister Maij-

Weggen tijdens een bezoek werd overdonderd 

door een muur van geluid uit boxen en fluitjes 

van  omstanders. Over het hele traject was  Groen 

Front! actief. Deze actiegroep voerde  onder 

andere  bezettingsacties uit. Bij de ontrui-

ming moest de Mobiele Eenheid (ME) 

 eraan te pas komen.

Actievoerders GroenFront!. (Foto: Marcel van den Bergh,  Hollandse Hoogte)
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oPInIE | MArC wESSElInK, AuTEur ‘HAndBoEK STrATEgISCH oMgEv IngSMAnAgEMEnT’

SOM staat voor Strategisch OmgevingsManagement; een prijswinnende aanpak om proactief 

 problemen van één of meer organisaties met hun omgeving op te lossen en gelijktijdig te  werken  

aan een duurzame dialoog met die omgeving. De ontwikkelde methode is onder meer  succesvol 

 toegepast bij Maasvlakte 2 en kan invulling geven aan de professionalisering van het belangen

management bij ondergronds bouwen.

Professionalisering  
belangenmanagement cruciaal 
voor ondergronds bouwen

Infraproviders hebben hun eigen voorbeelden. Een 
hoogspanningskabel onder de grond in plaats van een 
hoogspanningsleiding in bovengrondse masten wordt 
vaak geëist door overheden en bewoners, maar wordt 
daarmee hun zorg over elektromagnetische velden 
weggenomen? Een aannemer begint te graven voor 
een glasvezelkabel en weet zich direct omringd door 
belangstellende omwonenden die meer vragen stellen 
dan de graafploeg kan beantwoorden. Rijkswaterstaat 
ontwerpt een nieuwe weg, maar stuit op de kabel en 
leidingstroken van een havenbedrijf. De mondige 
burger, de veelkoppige overheid, grondeigenaren en 
hun advocaten, ze bevinden zich allen op het pad van 
de initiatiefnemer die in de ondergrond actief is … en 
ze willen allemaal wat anders … En dan hebben we 
het nog niet eens over grote nieuwe onderwerpen als 
ondergrondse opslag van C02!

Onbekend en onbegrepen
Ondergronds bouwen is complex en relatief onbekend 
bij algemeen publiek. Het gaat om een veelheid aan 
onderwerpen (veiligheid, bereikbaarheid, gezondheid, 
leefbaarheid, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, economi
sche waarde van eigendommen ...). En er spelen belan
gen die veel partijen fundamenteel raken (onder in de 
piramide van Maslow’s hierarchy of needs). Dat geldt 
overigens niet alleen voor de traditionele stakeholders, 

maar ook voor uitvoerings en ketenpartners. Boven
dien kunnen de meeste personen en partijen zich er 
weinig bij voorstellen. Zo transparant als de luchtkolom 
boven de oppervlakte is, zo onzichtbaar is de onder
grond. Die onzichtbaarheid brengt grote onzekerheid 
met zich mee. Onzekerheid en fundamentele belangen 
gaan heel slecht samen en leiden tot mobilisatie van 
verzet. Dit kan een negatieve spiraal in werking  zetten, 
waardoor de projectorganisatie reactief wordt. Een 
totaal ongewenste ontwikkeling.

Bij stakeholders is er vaak onbegrip voor technolo
gische vraagstukken en onzekerheden. Bijvoorbeeld 
de  onzekerheidsfactor ‘wat komen we onder de grond 
tegen?’, en hoe dat wordt vertaald naar hinder en 
 planning. Tel daarbij op het gegeven dat de gemiddelde 
Nederlandse stakeholder hoog is opgeleid en toegang 
heeft tot veel informatie, en je hebt een onwenselijke 
explosieve situatie.

echt contact
Juist daarom vraagt ondergronds bouwen om een 
vroegtijdige dialoog. Weten welke beelden de betrok
ken mensen en partijen hebben bij de voorgenomen 
activiteiten, is cruciaal, maar niet eenvoudig. Met 
name in een ingenieurswereld die vanuit de ratio 
denkt en werkt, is inlevingsvermogen niet vanzelf
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sprekend. Te vaak is de grondhouding: we moeten het 
beter  uitleggen. Of er wordt naar nieuwe middelen 
gezocht: kunnen we niet wat met Twitter of andere 
nieuwe  media? Maar waar het werkelijk om gaat, is 
echt contact zoeken, de zorg of angst van betrokkenen 
begrijpen. Pas daarna ben je als initiatiefnemer een 
gesprekspartner. Oprechte interesse hebben, is op deze 
manier heel hard werken.

Veelal vindt ondergronds bouwen plaats in opdracht 
van een derde. De wijze van aanbesteding en contrac
tering maakt het voeren van een vroegtijdige dialoog 
door de uitvoerder lastig. Daarbij kan ook geheim
houding aan de orde zijn, niet alleen in de gunnings
fase, maar ook daarna. Een aanpak of techniek in 
een vroeg stadium delen, kan de concurrentieposi

tie schaden. De rolverdeling tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer ten opzichte van de omgeving 
 (overheden, omwonenden, grondeigenaren) vergt 
daarbij veel aandacht. Bij Rijkswaterstaat zie ik dat zijn 
Omgevingsteams actief blijven nadat de opdracht tot 
realisatie is gegeven, maar dat in de opdracht staat dat 
de aannemer ook aan omgevingsmanagement moet 
doen. Vervolgens gaat veel tijd zitten in onderlinge 
coördinatie.  

Het moet én het kan anders:  
kennismaken met SOM
De ‘pijn’ van betrokkenen is overal te voelen. Stake
holders roeren zich, de positie van de sector wordt 
er niet beter op en de kosten rijzen de pan uit. De 
obstakels voor een vroegtijdige dialoog dienen zo 

Marc Wesselink is samen 
met Hans van Zijst oprichter 
van WesselinkVanZijst, een 
adviesbureau  gespecialiseerd 
in professioneel belangen
management. Marc werkt al 
zeventien jaar aan de  ontwik 
keling van het Mutual Gains
gedachtegoed en het optima
liseren en praktisch toepasbaar 
maken van de methode voor 
de Nederlandse markt. Hij  ad 
viseert zowel ngo’s, overheid 
als bedrijfsleven en was onder 
meer omgevingsmanager voor 
het project Maasvlakte 2.

‘Te vaak is de grondhouding:  
we moeten het beter uitleggen’

Marc Wesselink is samen 
met Hans van Zijst oprichter 
van WesselinkVanZijst, een 
adviesbureau  gespecialiseerd 
in professioneel belangen
management. Marc werkt al 
zeventien jaar aan de  ontwik 
keling van het Mutual Gains
gedachtegoed en het optima
liseren en praktisch toepasbaar 
maken van de methode voor 
de Nederlandse markt. Hij  ad 
viseert zowel ngo’s, overheid 
als bedrijfsleven en was onder 
meer omgevingsmanager voor 
het project Maasvlakte 2.
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snel mogelijk te worden opgeruimd. Dit vergt initia
tief, moed en doorzettingsvermogen van de sector, 
stakeholders en beleidsmakers. Gelukkig wordt deze 
visie inmiddels breed gedeeld. Er komen gaandeweg 
meer voorbeelden van een vroegtijdige dialoog, gericht 
op het voorkomen en oplossen van problemen én het 
gelijktijdig bouwen aan een duurzame dialoog. 
Strategisch OmgevingsManagement (SOM) is een 

bijzondere vorm van omgevingsmanagement. De aanpak 
is vooral anders vanwege de onderliggende, op Mutual 
Gains Approach gebaseerde visie en doordat SOM op een 
reproduceerbare wijze problemen oplost en gelijk tijdig 
vanuit een duurzame relatie op vertrouwen bouwt.

De Mutual Gains Approach (MGA)
De SOMaanpak is gebaseerd op het Mutual Gains
gedachtegoed dat door Fisher en Ury (Boston, MIT) is 
uitgewerkt in hun bestseller Getting to Yes ( Excellent 
 onderhandelen). Maar de aanpak bevat zeker ook 
 invloeden van Sun Tzu, de Chinese krijgsheer die 

 onbewust grondlegger was van één van de basis
werken voor de  diplomatie. De kern van deze bronnen 
is dat een zorgvuldige voorbereiding van een dialoog of 
onderhandeling met de omgeving een cruciale factor 
is voor succes. Met oprechte interesse voor het belang 
van de andere partijen wordt gezocht naar winst voor 
alle betrokkenen. Deze Mutual Gainsbenadering moet 
niet worden verward met de wijze waarop tegenwoordig 
invulling wordt gegeven aan de term ‘polderen’. Het 
gaat niet om een zoektocht naar een compromis, waarin 
 iedereen zijn winst én verlies pakt. Bij Mutual Gains 
wordt vanuit een oprechte interesse voor de belangen 
van de partijen gezocht naar oplossingen die door alle 
partijen als positief beoordeeld en gedragen worden. Het 
gaat om consensus: overeenstemming die recht doet aan 
elkaars belang. Fundamenteel verschil met het regu
liere  omgevingsmanagement en onderhandelen is dat 
MGA het gesprek aangaat op het niveau van belangen 
en niet op het niveau van standpunten. Een mening 
(standpunt) is immers gebaseerd op argumenten. Eén 
nieuw argument maakt dat een bereikt onderhande
lingsresultaat teniet wordt gedaan. Belangen zitten 
veel dieper en zijn minder vloeibaar. Het resultaat is 
daarmee langer houdbaar.

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Een 
sociaal intelligente procesmanager is zeer wenselijk, 
maar volstaat niet. Om de grote commerciële belangen 
(binnen budget en binnen planning opleveren van het 
project) van de initiatiefnemer in lijn te brengen met de 
belangen van de boze buitenwereld (niets veranderen, 

‘Stop met onderhandelen op  
basis van standpunten, onder
handel op basis van belangen’
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geen verstoring en zeker geen schade), is werken vanuit 
een visie, met een planmatige, reproduceerbare en 
deelbare aanpak, nodig.

Het SOMmodel
Effectief en vanuit een visie kunnen werken aan een 
oplossingsgerichte en betrouwbare dialoog, wordt 
ondersteund door het werken met een model. Dit 
geeft houvast. Het maakt duidelijk wat er gedaan moet 
worden, welke stappen binnen en buiten zullen volgen 
en welke disciplines nodig zijn.
Het SOMmodel bestaat uit vier kwadranten (twee 
voorbereiding, twee uitvoering), negen stappen en twee 
cirkels. De binnenste cirkel is gericht op de interne ver
ankering. Dit vanuit het idee dat het belangrijk is dat de 
rest van de organisatie op de hoogte is van de principes, 
taal en ambities van SOM. Dit maakt dat collega’s het 
opgebouwde vertrouwen niet verloren laten gaan. SOM 
past naadloos in de Elverdingaanpak. Het instrumen
teert zelfs de vroegtijdige dialoog. De vraag is of de 
initiatiefnemers daar echter klaar voor zijn. Het goed 
doorlopen van de eerste twee kwadranten uit het SOM
model was één van de belangrijkste succes factoren van 
de SOMaanpak bij het project Maasvlakte 2.

Competenties en tools
De aanpak bevat tal van instrumenten die goed 
 aansluiten bij enerzijds de MGAvisie en ander
zijds de projectmatige aanpak. Denk bijvoorbeeld 
aan  standaard issue en stakeholderdossiers, 
een  StakeholderIssueBelangenMatrix en een 
 Zienswijze verwachting. Maar zonder de juiste SOM
ondersteunende competenties in het team zal het 
niet het gewenste resultaat opleveren. De omgevings
manager dient over senioriteit, ervaring en  passie 
te beschikken en overtuigd te zijn van de MGA/
SOMprincipes. Dan worden model en principes een 
leidraad. Of zoals  professor Ganzevoort tegen me  
zei bij de uitreiking van de ROA Adviesprijs: “Je hebt 
een mooie piano gebouwd en een goed muziekstuk 
 geschreven, maar wat gebeurt er nu als er iemand 
achter zit die geen piano kan spelen?”

SOM vraagt om lef en leiderschap
SOM heeft veel te bieden voor ondergronds bouwen. 
De vroegtijdige, vanuit oprechte interesse gevoerde 
dialoog leidt tot inzicht in mogelijke blokkades. Er is 
dan voldoende tijd om aan oplossingen te werken. Dit 
vraagt wat van de initiatiefnemers en projecteigenaren. 
Zij moeten keuzes maken en de vroegtijdige dialoog 
mogelijk maken. Al heel vroeg in de levenscyclus van 
een project, in de initiatiefase en later in de ontwerp
fase zal de ruimte voor de vroegtijdige dialoog en het 
werken vanuit een visie veroverd moeten worden. Dat 
vraagt om lef en leiderschap. De geschiedenis laat zien 
dat het loont.

Ingrediënten van SOM
De complexe opgaven vragen een aanpak die in ieder 

geval de volgende ingrediënten in zich heeft: 

Conflictanalyse

Zoals aangegeven, werkt SOM met het Mutual Gains-

gedachtegoed. De analyse laat zien waar belangen 

elkaar overlappen, of de taart groter of juist kleiner 

gemaakt moet worden en welk niveau van betrokken-

heid van welke partijen gewenst is. Het laat zien hoe de 

puzzelstukjes mogelijkerwijs in elkaar kunnen vallen.

Project- en programmamanagement

De complexe opgaven worden projectmatig aange-

pakt. Het omgevingsmanagement dient hierbij aan te 

sluiten. Het levert ook veel informatie aan die relevant 

is voor het project- en programmamanagement. Door 

taal en werkwijze op elkaar af te stemmen, wordt de 

toegevoegde waarde van SOM groter. Maar project-

matig werken maakt ook dat de aanpak betrouwbaar 

wordt, en vergroot de kans op werkelijke realisatie van 

de in de conflictanalyse geduide oplossing.

Sociaalpsychologie

De oplossing kan prima door conflictanalyse in 

beeld worden gebracht en de oplossing kan op het 

 juiste  moment aan de juiste tafel besproken worden 

door goed projectmanagement, maar als partijen of 

 mensen elkaar de oplossing niet gunnen, zal deze er 

ook niet komen. 

SOM-COM-PA

Vanuit één visie en team werken aan een oplossings-

gerichte en duurzame dialoog. SOM gaat over het 

bouwen van vertrouwen. Dat vraagt zeker om het 

spreken met één mond. Daarom is het nodig dat 

het SOM-team intensief samenwerkt met het com-

municatieteam en public affairs, bij voorkeur in een 

SOM-COM-PA-team. Zo zijn alle disciplines verte-

genwoordigd om vanuit één visie een betrouwbare 

dialoog te kunnen voeren.

 Meer informatie:
Kijk voor bestelinformatie van 

het Handboek Strategisch  Om

gevings Management (Marc 

Wesselink, Kluwer, 2010) op 

tinyurl.com/kluwerSOM. Op 

www.WesselinkVanZijst.nl 

vindt u meer informatie over 

Marc en zijn bedrijf.
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THEMA  •  OMGeVINGSMANAGeMeNT. OOk ONDeRGRONDS

In de Kansenkaart Ondergronds Ruimtegebruik voor beleids
makers komt archeologie kort ter sprake: als de trefkans op 
archeologie hoog is, dan heeft ondergronds bouwen in dat gebied 
weinig kans van slagen. Is het echt zo eenvoudig? “Nee, dat ligt 
wel wat genuanceerder”, antwoordt Henk van der Velde, hoofd 
Archeologie bij ADC ArcheoProjecten. “De negatieve houding 
is het gevolg van een trend uit de jaren ’80. Toen bleek uit een 
aantal studies dat veel erfgoed ongezien is verdwenen. Daar zijn 
archeologen erg van geschrokken. 

‘Vaak zijn slechts een paar  
maatregelen nodig om  

waardevolle historische  
informatie veilig te stellen’

De bouwontwikkelingen zijn echter moeilijk bij te benen en 
daarom gingen ze mensen vragen om plekken met waardevolle 
archeologie te ontzien. De buitenwereld heeft dit vertaald naar 
‘als er archeologie zit, dan mag ik niks’. Dit is dus niet zonder 
meer het geval. Een archeoloog onderzoekt wat er mogelijk te 
vinden is en schat de waarde daarvan, want niet alles is de moeite 
waard. Vanuit de archeologie is in de laatste jaren veel geïnves
teerd in kennis: wat weten we over een bepaalde periode en wat 
 missen we? Hierdoor kun je gericht zoeken en afwegen of het echt 

Wie aan omgevingsmanagement doet bij ondergrondse bouw

projecten, zal ook aandacht moeten besteden aan archeologie. Bij 

ondergronds bouwen bestaat de omgeving immers voor een groot 

deel uit bodem, met alles wat zich daarin bevindt. Dat hoeft niet 

lastig te zijn: archeologie is geen belemmering, als je er maar op 

tijd bij bent. Dan kun je er juist profijt van hebben.

ArCHEologIE

Van belemmering  
naar inspiratiebron
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nodig is om iets op te graven. Vaak zijn slechts een paar 
maatregelen nodig waardevolle historische informatie 
veilig te stellen en kan de bouw gewoon doorgaan.” 

“De laatste tien tot twintig jaar heeft het zich ook 
ontwikkeld”, vervolgt Dorien Fröling, directeur ADC 
 ArcheoProjecten. “Nu wordt archeologie veel meer 
in het proces meegenomen. Dat is belangrijk, want 
als je je niet laat overvallen, is het allemaal niet zo’n 
probleem. Het is bijvoorbeeld verstandig goed te 
kijken naar de eisen van het bevoegd gezag. Dan kun 
je bureau en booronderzoek laten doen en dat is nog 
niet zo kostbaar en arbeidsintensief. Op basis daarvan 
bepaal je vervolgstappen.” Van der Velde: “Het aantal 
projecten waar de kosten dusdanig hoog waren dat 
ze een belemmering vormden voor het project, is zeer 
 gering. Zo was er de afgelopen jaren een pot ‘excessie
ve kosten’ bij het Rijk, die aangewend kon worden voor 
bouwprojecten die problemen krijgen met archeologie. 
Het gaat tenslotte over algemeen erfgoed.” Ook ge
meenten en provincies dragen volgens Fröling vaak bij. 
Van der Velde: “In feite is er een scala aan mogelijkhe
den, als je maar in een vroegtijdig stadium voldoende 
kennis hebt over wat er aan de hand is.”

Jong wordt oud
Hoewel bouwers in eerste instantie vaak negatief 
aankijken tegen archeologie, wil dat tijdens het proces 
wel eens veranderen. “Als we tijdens een project praten 
over de geschiedenis van het gebied, merk je dat 
mensen toch geïnteresseerd raken. Ook de historie van 
het bouwen vindt men vaak interessant. Het laat zien 
waarom we dingen nu op een bepaalde manier doen”, 
vertelt Fröling.  “De kennis over het gebied kan je ook 
inspireren. Kijk bijvoorbeeld naar Nijmegen. Die stad 
profileert zich nu als ‘oudste stad van Nederland’. Maar 
ook bij jonge steden kan erfgoed een belangrijke rol 
spelen.” Volgens Van der Velde is Flevoland een goed 
voorbeeld hiervan. 

“Ze hebben ontdekt dat het in beeld brengen van een 
verleden mensen aanspreekt.” Fröling beaamt dat. 
“Mensen hebben behoefte zich ergens thuis te voelen 
en een gezamenlijke geschiedenis met het gebied 
schept een band tussen de inwoners. Juist in zo’n pol
der is dat gevoel er lang niet geweest, maar nu is er veel 
aandacht voor. Dat zie je bijvoorbeeld aan het Nieuw 
Land erfgoedcentrum dat er staat.”

Geen lasten, wel lusten
Van der Velde benadrukt dat het op tijd aandacht 
besteden aan archeologie niet alleen problemen voor
komt, maar vooral ook kansen schept. “De archeologie
sector is dermate professioneel dat we zelfs laat in het 
bouwproces ons werk nog goed en snel kunnen doen. 
De kosten zullen wellicht oplopen, maar het is te over
zien. Het is echter zo dat je dan niet meer de voordelen 
van archeologie hebt.” Hij vervolgt: “In het begin van 
het project denkt men na over de vormgeving van het 
gebouw, het erbij betrekken van publiek, enzovoort. 
Maar als je op het allerlaatste moment een mooie 
muur vindt, die volgens de gemeente behouden moet 
blijven, dan heb je wel een muur midden in je parkeer
garage. Terwijl je dat wellicht eerder had kunnen weten 
en de architect bijvoorbeeld had kunnen meegeven 
dat hij het erfgoed opneemt in zijn ontwerp.” Volgens 
Van der Velde zijn er verschillende voorbeelden waar 
ontwerp en archeologie mooi met elkaar samengaan.  
“In Woerden is er bijvoorbeeld een parkeergarage 
gebouwd waar ze archeologie op een hele leuke manier 
geïntegreerd hebben. Er zijn echt mensen die speciaal 
daar parkeren omdat ze het leuk vinden om te zien. 
Maar zoiets kan alleen als je er van tevoren erg in hebt”, 
aldus Van der Velde.

Meer informatie
Op www.archeologie.nl vindt u meer informatie over ADC.

Dorien Fröling is histori
cus en sinds 2006 directeur en 
medeeigenaar van het ADC, 
Archeologisch Diensten Cen
trum in Amersfoort. Eerder 
was zij oprichter en eigenaar 
van de ALEFgroep. Het ADC is 
gespecialiseerd in archeolo
gisch onderzoek voorafgaand 
aan (complexe) infrastructu
rele projecten;  zoals  Combi
plan  Nijverdal, de aanleg van 
de Sluiskiltunnel en Avenue2 
Landgoederenzone.

Henk van der Velde is als 
Hoofd Archeologie verbonden 
aan het ADC. Hij houdt zich 
onder meer bezig met weten
schappelijk onderzoek en de 
ontwikkeling van nieuwe on
derzoeksmethodes. In 2011 
promoveerde hij aan de Vrije 
Universiteit. Als directeur van 
de ADC RoelBrandt stichting 
heeft hij speciale interesse in 
de relatie tussen erfgoed, we
tenschap en maatschappij.

Vooruitdenken 
Van der Velde vergelijkt archeologie met het kiezen van een bouwmethode.  

“Een bouwer gaat het liefst aan de slag in een mooie zandgrond, waar hij met staal 

kan funderen en nergens last van heeft. Maar als je van tevoren weet dat je in een 

veengebied zit, dan weet je dat je speciale maatregelen moet treffen. Zo is het ook 

met archeologie: dat is ook gewoon iets waar je rekening mee moet houden.”

Archeologisch onderzoek in Gouda. (Foto links en rechts: J. Bollaart / SKB)
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Dag Ondergronds 
Bouwen
Vrijdag 17 juni jl. stond het Weste-
lijk Handelsterrein in Rotterdam vol 
met ingenieurs, aannemers, opdracht-
gevers en beleidsmakers. Zij maakten het 
congres van het COB tot een succes.

“Onder de grond gebeurt het”, aldus 
Siebe Riedstra, secretarisgeneraal bij het 
 ministerie van Infrastructuur en Milieu. Als 
keynote speaker tijdens de jaarlijkse Dag 
Ondergronds Bouwen van het COB  vertelt 
hij dat ondergronds ruimtegebruik zeker de 
aandacht heeft van het nieuwe ministerie; 
een Rijksstructuurvisie voor de ondergrond is 
in de maak. “Het ministerie staat voor goede 
bereik baarheid en een prettige leef omgeving”, 
aldus Riedstra. “Het is dan logisch dat het 
gaat over de combinatie van de publieke 
belangen onder en boven de grond”. 

In het plenaire debat dat volgt, wordt 
 gediscussieerd over de manier waarop die 
 belangen het best gediend zijn. Is onder
gronds bouwen bijvoorbeeld wel een optie 
als we ruimte zodanig willen benutten dat 
flexibiliteit voorop staat? De bezoekers doen 
enthousiast mee  en na afloop evalueert 
Johan Bosch, topexpert ondergronds bouwen 
bij Rijkswaterstaat, de bijdragen met de 
 sprekers op het podium.

Tot slot gaan de bezoekers de diepte in 
tijdens de parallelsessies. Professionals uit 
het netwerk vertellen over hun ervaringen 
op het gebied van stedelijke inbreiding, het 
Deltaprogramma en energievoorziening; 
van het aanbestedings en ontwerpproces 
van de Groene Loper bij Maastricht tot een 
ondergrondse waterkering in de nieuwe 
boulevard van Scheveningen. Uit de vragen 
van deel nemers blijkt dat de onderwerpen 
 aanspreken. Tijdens de afsluitende borrel 
praat men dan ook graag nog even na.

Op www.cob.nl vindt u alle 
presentaties van deze dag. 
Het introductiefilmpje kunt 
u ook terugkijken op uw 
smartphone door de QR-code 
te scannen.

In focus

Netwerk in beeld: Dag Ondergronds Bouwen. (Foto: Ewout Staartjes)



	 	 	 de	Onderbouwing  | 		#10 	 

	 	 	 	 25 



PRAk TIJk

26

Toolbox voorkomt 
‘We hadden het 
kunnen weten’

oMgEvIngSBEïnvloEdIng

Wat gebeurt er als de bouwput acht  meter diep wordt? 
Of toch twaalf meter? En hoeveel gevaar lopen de 
oude gebouwen in de  omgeving? De Toolbox Bouw
putten van Deltares geeft straks het antwoord. De 
 webapplicatie – nu nog in de testfase – moet betrok
kenen inzicht geven in de effecten van het bouw
project op de omgeving. Daar zijn geen extra inves
teringen (zoals nieuwe meetapparatuur) voor nodig. 
“In  bouw projecten is veel informatie beschikbaar 
over  omgevingsbeïnvloeding en de processen die 
plaatsvinden in de grond”, vertelt  Janneke Salemans, 
geotechnisch adviseur bij  Deltares en projectleider van 
de Toolbox. “Die kennis wordt in veel gevallen echter 
onvoldoende benut. Je ziet toch vaak dat als er iets 
misgaat, achteraf wordt geconcludeerd ‘We hadden het 
eigenlijk wel kunnen weten’. Het doel van de Toolbox is 
de bestaande kennis laagdrempelig toegankelijk  
te maken.” 

Vooruitdenken
De Toolbox bestaat momenteel uit twee onderdelen: 
de predictietool en de risicotool. De eerste laat zien in 
welke mate er zettingen en trillingen in de omgeving 
optreden bij de aanleg van een bouwput. Dat inzicht 

moet ervoor zorgen dat mensen zich al vroeg in het 
project bewust zijn van de effecten op de  omgeving. 
Salemans: “Door de Toolbox realiseren mensen zich 
bijvoorbeeld dat het bouwen van een twee of drie
laags parkeergarage wel te voelen is in de oude pandjes 
drie straten verderop.” Ad Verweij is als geotechnisch 
 risicoadviseur ook betrokken bij het project. Hij geeft 
aan dat vooral voor  beleidsmakers de bewustwording 
belangrijk is. “Zo’n toolbox maakt het mogelijk om 
zonder diepgaande technische kennis toch inzicht 
te krijgen in de impact van bepaalde beslissingen”. 
 Vooralsnog is de software daarom gericht op de 
 planfase, waarin de Toolbox kan helpen bij het  
afwegen van  locaties en het ontwerp.

Risicomanagement
Het inzicht in omgevingsbeïnvloeding moet ertoe 
 leiden dat een project beter wordt aangepakt. Het is 
een stap richting risicomanagement. “Vooral binnen 
de bebouwde kom is risicomanagement van groot 
belang”, zegt Verweij. “Je kijkt daar anders naar een 
bouwput. In een weiland, waar er niets omheen staat, 
kun je bijvoorbeeld grotere vervormingen toelaten. 
Als je echter in de binnenstad ook maar een kleine 

De Toolbox Bouwputten van  Deltares bevat geen hamer of schroevendraaier, 

maar is wel  degelijk een gereedschaps koffer. De webapplicatie biedt hulp middelen 

voor de aanleg van een  bouwput. De predictietool voorspelt de hoeveelheid 

zetting en trillingschade in de omgeving; de risico’s worden worden op een rij 

gezet door de risicotool, mét bijbehorende maatregelen.
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Toolbox voorkomt 
‘We hadden het 
kunnen weten’

Opzoeken en berekenen
Voor het berekenen van zettingen en trillingsschade 
gebruikt het systeem in eerste instantie de landelijke 
database Data en Informatie van de Nederlandse 
 Ondergrond (DINO), een verzameling geowetenschap-
pelijke gegevens over de  diepe en ondiepe onder-
grond van ons land. “Op de kaart geef je aan waar de 
 bouwput moet komen en de Toolbox zoekt dan in het 
DINO-systeem naar de dichtstbijzijnde sondering. 
Daarmee berekent het de omgevingsbeïnvloeding”, 
legt Salemans uit. Er wordt daarbij wel een afstands-
limiet gehanteerd, zodat de informatie representatief 
is voor de gekozen locatie. Daarnaast ziet de gebruiker 
de locatie van de gebruikte sondering op de kaart. 

De Toolbox gebruikt het model van Peck voor het 
 berekenen van de zettingen (maaiveldzakking). 
De trillingen worden bepaald op basis van een 
 vereen voudigde damwandberekening, in combinatie 
met de bepaling van het benodigde trilblok.  Hoeveel 
schade het trillen oplevert, voorspelt de Toolbox 
met behulp van de  meet- en beoordelingsrichtlijn 
A van SBR (Schade aan Gebouwen). Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in de verschillende categorieën 
bouwwerken: van betonbouw in goede staat tot oude, 
monumentale panden.

vervorming van je  bouwputwand hebt, kan dat direct 
gevolgen hebben voor de omgeving.” De  risicotool  het 
tweede onderdeel van de Toolbox  brengt zulke risico’s 
in kaart.

De risicotool sluit aan bij een recent ontwikkelde 
 richtlijn van CURNET, de Richtlijn meten en  monitoren 
van bouwputten (CUR 223). Verweij schreef  hiervan 
het technische gedeelte. “Er wordt nu wel van  alles 
 gemeten en geregistreerd, maar de informatie  verdwijnt 
vaak in de kast. Dat is zonde. De  Richtlijn zorgt ervoor 
dat de meerwaarde van  monitoring  volledig kan worden 
benut”, aldus  Verweij.  Monitoring kan bijvoorbeeld van 
grote  waarde zijn bij  risico beheersing. De Richtlijn bevat 
hiervoor stroomschema’s die leiden van ‘type con
structie’ naar ‘ongewenste gebeurtenis’ en vervolgens 
naar  ‘monitorinstrument’. De gebruiker vult in welk 
type bouwput hij voor ogen heeft en het systeem geeft 
daarop aan welke risico’s er zijn voor de bouwput en 
zijn omgeving. Met daarbij maatregelen die problemen 
helpen voorkomen. Zo kan de monitoring praktisch en 
op maat worden toegepast. De schema’s uit de CUR 
richtlijn liggen ten grondslag aan de risicotool van de 
Toolbox.

Screenshots Toolbox Bouwputten. (Beeld: Deltares)
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Uitbreiden en koppelen
Uiteindelijk moet de Toolbox in alle project
fases bruikbaar zijn, en voor meer partijen. 
Daarvoor is uitbreiding noodzakelijk. Verweij: 
“Voor gebruik door bijvoorbeeld ingenieurs
bureaus is op het technische vlak meer func
tionaliteit nodig. Zo kun je nu wel de diepte 
van de bouwput bepalen, maar niet het type 
damwand. Je zou daarvoor ontwerptools 
zoals DSheet Piling aan de Toolbox kunnen 
koppelen, waarmee je in feite een complete 
damwand berekent. Maar dan moet je meer 
technische gegevens kunnen invoeren.” 
Salemans en Verweij denken ook aan een 
mogelijke aansluiting bij het BIM, het Bouw 
Informatie Model. Dat is nu nog lastig. “Met 
omgevingsbeïnvloeding bedoelen wij de 

effecten die voortkomen uit de ondergrond 
en niet zozeer uit een gebouw zelf. En op 
dat laatste is BIM toch vooral gericht”, aldus 
Salemans. Beide pleiten er echter voor de on
dergrond op te nemen in het model. Verweij: 
“Faalkosten bij bouwprojecten zijn voor een 
groot deel gerelateerd aan de ondergrond. 
Het is daarom essentieel de ondergrond ook 
mee te nemen.”

Meer informatie
De toolbox is te vinden op 

http://toolboxbouwputten.

deltares.nl of scan de QR

code met uw smartphone.

Kennisextractie
De Richtlijn meten en monitoren van 
bouwputten geeft aan welke risico’s er 
spelen bij bouwputten. Maar: waar komt 
deze informatie vandaan? Hiervoor is ge-
bruikgemaakt van zogenoemde Electronic 
Boardroom-sessies. De deelnemers (in dit 
geval aannemers, uitvoerders, opdracht-

gevers, onderzoekers, etc.) vergaderen 
daarbij in een speciale ruimte en leveren 
hun bijdrage via een laptop. De compu-
ter legt de reacties vast en toont ze op 
het scherm, zo nodig anoniem. Op deze 
manier kan iedereen vrijuit reageren en 
kunnen deelnemers elkaar op nieuwe 
ideeën brengen.

Janneke Salemans studeerde 

Geologie (Universiteit Utrecht) 

en is sinds 2006 in dienst als 

geotechnisch adviseur bij Del

tares. Advisering op het gebied 

van paalfunderingen, proefbe

lastingen, bouwputten en mo

nitoring is onderdeel van haar 

dagelijkse werkzaamheden. 

Daarnaast heeft ze ervaring 

met het bouwrijp maken van 

nieuwe gebiedsontwikkelings

projecten.

Ad Verweij is als adviseur be

trokken bij de aanleg van com

plexe bouwputten in stedelijk 

gebied. Daarnaast is hij expert 

op het gebied van geotechnisch 

risicomanagement van de aan

leg van tunnels en bouwputten. 

Ook is hij als forensic engineer 

betrokken bij schadegevallen 

gerelateerd aan de aanleg van 

ondergrondse constructies.

De Electronic Boardroom. (Foto: Deltares)
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oPInIE | ErIK groEnEnBooM, Y-lEIdErS

Op naar nieuwe dimensie 
aan kansen

Niet vooraf bedenken, maar leren uit de praktijk. Dat is de filosofie van 

de Carrousel Ondergrond en Ordening. De	Community	of	Practice	van 

het COB en SKB loopt nu ruim twee jaar, met succes. Dit artikel 

 beschrijft een aantal nuttige inzichten om tot integrale oplossingen  

te komen bij ruimtelijke ontwikkeling.

In het boek Niemand houdt mij tegen  van 
Evert Hartman las ik als kind over een 
 Nederland waar het leven zich grotendeels 
 onder de grond afspeelt. Uit noodzaak, 
omdat de zeespiegel in 2136 is gestegen. 
Maar  kennelijk ook omdat creatieve mensen 
hun kans  hebben gegrepen en Amsterdam 
 opnieuw op konden bouwen. In Overijssel. 
Onder de grond. Anno 2011 wordt de on
dergrond ook  aantrekkelijker voor het boven 
de grond overvolle Nederland. Een enkeling 
ziet de  ondergrond niet alleen als afvalvat 

of  afvoerput, maar ook als een plek voor 
nieuwe mogelijkheden. Waar je energie en 
warmte op kan slaan en op kan wekken. Waar 
je nieuwe  bestemmingen kan  toepassen, 
 nieuwe ondernemingen kan opzetten, 
nieuwe waarde kan creëren.

Échte samenwerking
In de Carrousel Ondergrond en Ordening, 
een initiatief van COB en SKB, komen die 
 kansendenkers sinds 2009 samen. Tijdens 
bijeenkomsten, cursussen, op digitale fora en 
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in projectgroepen starten ze gezamenlijk experimenten 
op. Daarbij gaat het niet om het vergroten van techni
sche, juridische of financiële kennis. Het draait om het 
delen van beschikbare kennis en het werken aan echte 
samenwerking, voorwaardenscheppend beleid en een 
werkomgeving waarin cocreatie mogelijk is. De deel
nemers brengen zelf cases aan, ze helpen elkaar verder 
en nemen weer wat mee naar hun dagelijkse praktijk.
Na ruim twee jaar, aan de vooravond van het Flexival de 
Carrousel op 20 september,  is dit het moment om een 
aantal conclusies en voorbeelden breder te delen.

• Voor echte samenwerking en winwin 
 initiatieven is tijd en aandacht nodig. 
Ignace van Campenhout van Gemeentewerken 
 Rotterdam vertelde in de bijeenkomst van januari 
over het karretje vol multomappen met ondergrond
informatie dat van de ene naar de andere toren werd 
gerold en dan een paar weken later weer terugkwam. 
Uiteraard zonder dat de stedenbouwkundigen of 
 planeconomen er echt in waren gedoken. Het  voorbeeld 
laat zien dat de bereidheid er wel is, maar dat cultuur
verschillen zichtbaar blijven. Zo wacht de bodemsector 
te vaak af en neemt de ROsector de  ondergrond pas 
mee  wanneer de plannen al bijna af zijn. 

Echte samenwerking ontstaat alleen als in een vroeg 
stadium alle partijen hun eigen belang kunnen 
inbrengen, er een gezamenlijk belang is en mensen 
er ook daadwerkelijk samen, in dezelfde fase en het 
liefst in dezelfde ruimte, aan werken. In Rotterdam 
zijn hier inmiddels goede resultaten mee behaald voor 
het integreren van de ondergrond in ruimtelijk beleid. 
Met hulp van slimme visualisatietechnieken die ook 
relatieve leken bij het proces betrekken, en door elkaar 
vervolgens in workshopverband direct mee te nemen 
in de belangen van de ander. In de Carrousel gaan de 
deelnemers verder aan de slag met deze methoden.

• De groeiende neiging de ondergrond te 
 ordenen gaat recht tegen tendensen in van 
 bovengrondse ruimtelijke ontwikkeling.
Bovengrondse ruimtelijke ontwikkeling en ordening 
vragen anno 2011 om een organische aanpak, waarbij 
flexibiliteit in beleid en wetgeving het toverwoord is. 
Voor de ruimte onder de grond is er juist de neiging 
meer vast te leggen, het wordt immers te druk. Is deze 
neiging terecht? Kan een flexibele houding ten opzichte 
van de ondergrond echt kwaad? 

De gebiedsontwikkeling van de Binckhorst in Den Haag 
is een typisch voorbeeld van de nieuwe aanpak. Samen 
met John Nieuwmans van de gemeente Den Haag kijkt 
de Carrousel hoe de ondergrond hier zo kan worden 
meegenomen dat kansen niet onbenut blijven. Den 
Haag streeft naar een Masterplan Ondergrond, dat de 
houvast moet bieden voor de organische ontwikkeling 
van de Binckhorst.  Kan de ondergrond hier ordenend 
werken voor toekomstige ontwikkelingen? Of werkt een 
dergelijke houvast alleen maar beperkend?

• Hoeveel leidraden, formats en handreikingen 
er ook zijn, learning by doing wordt als nuttiger 
ervaren. 
Technisch, juridisch en financieel bekeken, had het 
werk aan de Noord/Zuidlijn beter voorbereid moeten 
worden, maar voor procesmatige en organisatorische 
lessen is het project van groot belang. Het is  learning by 
doing in optima forma, precies hetgeen 
de  Carrousel nastreeft.

Voor het ontwikkelen van een ‘simpele’ leidingengoot 
onder een trottoir in Alphen aan de Rijn kon  ontwerper 
Luis Beccan bijvoorbeeld geen leidraad vinden. De 
 Carrousel ging ermee aan de slag en zo levert de 
 Carrousel wellicht ook weer formats aan, maar wel 
gekoppeld aan concrete uitgevoerde projecten. Het 
learning by doing wordt simpelweg vastgelegd en 
 gedeeld. Het is aan de volgende gemeente of provincie 
de nuttige elementen er uit te halen.
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Le Flexival de Carrousel
De Carrousel Ondergrond en Ordening 

 organiseert op 20 september Le Flexival de 

Carrousel. Een flexibele werkdag in festival-

sferen, waarbij in verschillende workshops, 

debatten en spellen gewerkt wordt aan betere 

samenwerking en het oppakken van nieuwe 

opgaven. Een nieuwe manier van werken  

die aansluit bij de ambities van de  deel- 

nemers in de Carrousel en de achterlig-

gende netwerken. Er is net wat meer ruimte  

voor experiment dan in de meer traditionele 

 congressen.

U kunt u aanmelden voor het Flexival  

– of voor deelname aan de Carrousel – via 

info@cob.nl. De locatie is ook experimen-

teel en  ‘underground’: Speelparadijs  TunFun 

in  Amsterdam. Waar een oude, destijds uit 

noodzaak  gegraven tunnel nu als kans is  

benut voor een prachtig initiatief in de 

 ondergrond. Want uiteindelijk houdt niets  

en niemand de kansendenkers tegen.

Lokaal en nationaal
De Carrousel Ondergrond en Ordening laat zien dat 
gemeenten en provincies klaarstaan verantwoordelijk
heid te nemen voor het op grotere schaal ordenen en 
ontwikkelen van de ondergrond. Helaas is de onder
grond in de praktijk nog bar slecht vertegenwoordigd in 
lokaal en regionaal ruimtelijk beleid. Nationaal was dit 
niet veel anders, maar nu is plots de ondergrond een 
Nationaal Belang in de recent verschenen Structuur
visie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het Rijk komt 
binnenkort zelfs met een eigen visie op de ondergrond. 
Aan de andere kant stuurt het Rijk wel aan op decen
tralisatie, wat lagere overheden dwingt tot verdere 
samenwerking. Kleine gemeenten moeten de krachten 
bundelen; grotere gemeenten en provincies moeten 
de kleintjes helpen. De samenwerking met de com
merciële sector is ook van groot belang, maar het 
procesmatig oppakken van de verantwoordelijkheden 
moeten gemeenten en provincies toch vooral zelf doen. 
Het gaat om zaken als interne organisatie, mentaliteit 
van de betrokken professionals, en de bereidheid te 
delen en elkaar serieus te nemen. Wellicht was daarom 
het bezoek van de Carrousel aan de wijk EVALanxmeer 
zo inspirerend. Niet zozeer vanwege het gebruik van 
de ondergrond, als wel door de samenwerking die tot 
stand kwam vanaf bewonersniveau. 

Kansendenkers laten zich niet snel tegenhouden.  
Tijdens Le Flexival de Carrousel op 20 september 
(zie kader) zullen de deelnemers nog meer inzichten 
delen en nieuwe inzichten opdoen. Om wat onder het 
oppervlak borrelt naar boven te halen. Op naar een 
nieuwe dimensie aan kansen.

Meer informatie
De carrousel Ordening en Onderrond is een gezamenlijke 

 activiteit van het COB en SKB. Op www.cob.nl en  

www.skbodem.nl vindt u meer informatie.

erik Groenenboom 

(YLeiders) is facilitator van 

de Carrousel Ondergrond en 

 Ordening. Hij leidt  regelmatig 

sessies, projecten en pro

gramma’s voor organisaties. 

Daarnaast is Erik ondernemer 

in ruimtelijke projecten waarbij 

bottomup initiatief en samen

werking centraal staan (Funup).
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Uit de 

school  

geklaptRepareren efficiënter 
dan preventie

Als de mensen maar veilig zijn. Dat is een logische gedachte bij een tunnelbrand, 

maar ook schade aan de tunnel zelf moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Is 

hittebestendig beton de ideale oplossing voor geboorde tunnels? Of zijn de afdich

tingsprofielen tussen de tunneldelen niet bestand tegen brand en komt de water

dichtheid in gevaar?

Er zijn verschillende manieren om een geboorde 
tunnelconstructie te beveiligen tegen brand. Meestal 
wordt aanvullend hittewerend  spuitbeton of  brandwe
rende platen aangebracht op de tunnelwand, een duur 
en tijdrovend proces. Een relatief nieuwe methode 
is het gebruik van hittebestendig beton in de prefab 
tunneldelen. De aanvullende maatregelen kunnen 
dan achterwege blijven, wat leidt tot kostenbesparing, 
maar de afdichtingsprofielen in de voegen tussen de 
tunneldelen blijven onbeschermd. Daan de Clippelaar 
onderzocht in hoeverre dat een probleem is: blijven 
de profielen bij brand functioneren en zo nee, welke 
maatregelen kunnen problemen voorkomen?

Tegen water en erosie
Afdichtingsprofielen hebben een belangrijke functie. 
Geboorde tunnels worden vrij diep onder de grond aan
gelegd, waardoor de waterdruk flink oploopt. Daarnaast 
dient de ronde tunnel geheel door grond ondersteund 
te worden om constructief stabiel te blijven. Tempera
tuurverschillen in de verschillende seizoenen veroor
zaken minimale bewegingen door krimp en uitzetting 
van de prefab tunneldelen: ‘de tunnel ademt’. Het 
afdichtingsprofiel zorgt ervoor dat de tunnel waterdicht 
blijft en dat er, als er toch sprake is van lekkage, geen 
bodemerosie optreedt. Om de waterdichtheid van de 
voeg te garanderen, wordt het profiel bij de aanleg van 
de tunnel door de tunneldelen samengeperst.

Oplopende temperatuur
De Clippelaar analyseerde eerst hoe de omstandig
heden in de ruimte tussen de tunneldelen veranderen 
ten tijde van brand. Uit berekeningen en experimenten 

blijkt dat de plaatselijke temperatuur niet zozeer stijgt 
door warmteoverdracht door geleiding of convectie 
in de voeg, maar vooral als gevolg van straling vanuit 
indringende vlammen. Voor tunnels ter grootte van de 
Hubertustunnel kan de temperatuur bij het afdich
tingsprofiel bijvoorbeeld oplopen tot 290°C. Daarnaast 
speelt mee dat de hitte het water in het beton naar 
buiten drijft en verandert in stoom. Het uittredende en 
verdampende water heeft een koelende werking op de 
voeg, maar tegelijk droogt het beton hierdoor uit. Na 
verloop van tijd neemt de stoomproductie dan ook af 
en zal de temperatuur verder stijgen.

Vervolgens heeft De Clippelaar getest welk effect 
 temperatuur heeft op een samengeperst rubber 
afdichtingsprofiel dat vaak wordt toegepast. Het blijkt 
dat de eigenschappen van het profiel bij langdurige 
blootstelling aan 100°C onomkeerbaar veranderen.  

AfSTudEErdEr

Daan de Clippelaar, 
Geoengineering

ProJEC T

Practical passive fire 
 protection in TBM driven  
road tunnels

wA Ar

Uitgevoerd bij Van Hattum 
en Blankevoort  en Efectis 
 Nederland , begeleid door 
prof.ir. J.W. Bosch, ir. S. van 
der Woude , dr. ir. A.L.A. Fraaij 
(allen TU Delft), ir. M.P. Quaak 
(Van Hattum en Blankevoort) 
en ir. A. Breunese (Efectis 
 Nederland).

‘Wetenschap met 

praktische resultaten’

Prof. Johan W. Bosch
Leerstoel Ondergronds Bouwen
Faculteit Civiele Techniek en 
Geowetenschappen, TU Delft
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“Onderzoeken die studenten civiele techniek aan de TUDelft, ter 
afronding van hun studie uitvoeren zijn vaak aan de dagelijkse 
bouwpraktijk gerelateerd. Zo ook het werk van Daan de Clippe
laar. Hij heeft, in samenwerking met Van Hattum en Blankevoort 
en Efectis Nederland onderzoek verricht naar de wijze waarop 
de constructieve integriteit van een geboorde tunnel tijdens en 
na een brand kan worden geborgd. In het bijgaande artikel vindt 
u een korte beschrijving van zijn onderzoek. Dat was niet alleen 
een uitdagend stuk werk, maar het heeft ook tot verrassende 
resultaten geleid. Het toont tevens de toegevoegde waarde van 

dergelijk onderzoek aan; een wetenschappelijke insteek met 
praktische resultaten die van belang zijn voor de bouw. Met recht 
een mooi voorbeeld van het werk en de uitdagingen van civiel 
 ingenieurs op het vakgebied van ondergronds bouwen.”

 

Meer informatie
Afstudeerverslagen en dissertaties van de TU Delft vindt u  

op repository.tudelft.nl

De interne structuur van het profiel versmelt, 
 waardoor de veerkracht, en  daarmee het gebruiks
bereik, drastisch afneemt. Hierdoor is er grote kans op 
 lekkage gedurende de restlevensduur van de tunnel. 
Het  materiaal desintegreert echter niet, zelfs niet bij 
290°C. Bodemerosie zal daarom niet optreden omdat 
het vervormde afdichtingsprofiel als plug in de voeg 
blijft fungeren.

Maatregelen
Bij het gebruik van hittebestendige tunneldelen zijn 
dus extra maatregelen nodig om de tunnel waterdicht 
te houden na een brand. De Clippelaar onderscheidt 
drie mogelijke preventieve oplossingen. Allereerst kan 
de vlamindringing in de voeg gestopt worden door het 
aanbrengen van een hittebestendig profiel vóór het 
afdichtingsprofiel. Stoom van 100°C kan het afdich
tingsprofiel dan echter nog steeds bereiken en opwar
men, omdat een deel van het beton erg warm wordt. 
Een andere oplossing is het profiel hittebestendig te 
maken door een ander type rubber te gebruiken. Er 
bestaan wel rubbers die beter bestand zijn tegen hitte, 
maar deze zijn duurder en hun relaxatiegedrag onder 
gebruikstemperaturen is ongunstiger dan van het rub
ber dat nu gebruikt wordt. Toepassing van dit rubber 
leidt daarom tot extra onderhoud aan de tunnel, met of 
zonder brand. 
Een derde preventieve maatregel is het benutten van 
de zogenaamde staartspleetinjectielaag; de laag die 
tussen de tunnelwand en de aarde geïnjecteerd wordt 
om de tunnelbuis in te bedden in de geboorde gang. 
Hiervoor wordt nu vaak een mengsel gebruikt dat leidt 
tot een poreuze laag van lage sterkte. De injectielaag 
zou in principe ook dienst kunnen doen als wateraf
dichting, mits een ander materiaal wordt gebruikt en 
de laag consistent en gelijkmatig wordt aangebracht. 
Met de huidige techniek is dat echter niet voldoende te 
beheersen en te controleren.

De Clippelaar concludeert dat preventieve maatregelen 
niet die bescherming bieden die ervan verwacht wordt. 
Dat geldt ook voor de huidige brandwerende maatrege
len: de proeven laten zien dat het afdichtingsprofiel ook 
dan bij brand wordt verhit tot minimaal 100°C, wat na 
de brand om reparatie vraagt. Daarnaast brengen de 
preventieve maatregelen hoge onderhoudskosten met 
zich mee, of zijn ze nog niet uitvoerbaar.
Correctieve maatregelen zijn echter wel mogelijk om de 
waterdichtheid te garanderen. Dat komt doordat een 
beschadigd profiel bodemerosie voorkomt, waardoor 
de tunnelconstructie intact blijft. Hoewel de reparatie 
de nodige kosten met zich meebrengt, zijn deze relatief 
laag in vergelijking met de investering die nodig is voor 
preventie. Dan moet de gehele tunnel aangepakt wor
den en bij correctie slechts het beschadigde gedeelte. 
De Clippelaar denkt dan ook dat correctieve maatrege
len voorlopig meer voor de hand liggen.
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Ook dit jaar is Fort Voordorp te Groenekan (nabij Utrecht) het 
toneel voor het Technologiesymposium van het COB. Wel gaat 
het om een bijzondere editie. Voor het congres is dit jaar samen
gewerkt met de ingenieurs van KIVI NIRIA TTOW, ter ere van hun 
veertigjarig jubileum. De extra expertise zorgt voor inhoudelijk 
sterke presentaties over aansprekende onderwerpen. 

Traditioneel gezien draait het op het Technologiesymposium 
om de meer technische kant van ondergronds bouwen: wat zijn 
de laatste ontwikkelingen, waar wordt aan gewerkt en wat zijn 
de uitdagingen? Dat wil niet zeggen dat het maatschappelijk 
belang niet ter sprake komt. Integendeel, het thema is ‘Veertig 
jaar passie voor ondergronds bouwen’ en de afgelopen veertig 
jaar zijn maatschappelijke opgaven en waarden flink veranderd. 
Dat betekent dat de kennis en vaardigheden van ingenieurs zich 

moeten aanpassen. In hoeverre gebeurt dat? Is dit te zien in de 
hedendaagse praktijk? En wat zijn de verwachtingen voor de 
toekomst?  De vragen komen aan de orde tijdens het plenaire 
gedeelte van het symposium, waarin drie sprekers sprekers hun 
visie geven op de ingenieur van de toekomst. Patrick Buck (Pro
Rail) vertegenwoordigt daarbij de opdrachtgeverskant, Martijn 
Smitt (Strukton) spreekt namens de bouwer en Markus Thewes 
(RuhrUniversität Bochum) biedt een internationaal perspectief. 
Het netwerk van het COB en KIVI NIRIA TTOW kan reageren in 
het aansluitende debat, dat onder leiding staat van Roderik van 
Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut.

Terugkijken met trots
De blik op de toekomst wordt voorafgegaan door een kijkje 
naar het verleden. TTOW bestaat tenslotte veertig jaar en in 
deze  periode zijn veel mooie projecten gerealiseerd. Om dat 
te laten zien is een bijzonder boek samengesteld, dat op het 
Technologiesymposium wordt gepresenteerd. Geen compleet 
overzicht van alle ondergrondse projecten, maar een verzame
ling hoogtepunten, geïllustreerd aan de hand van verhalen van 
zowel oudgedienden  als nieuwe mensen aan het front. Van de 
Botlek (de innovatiefste), de Westerschelde (de diepste), de 
Groene Harttunnel (de grootste) tot en met de Noord/Zuidlijn 
(de spannendste): het boek toont die aspecten van een project 
waar mensen met trots op terugkijken.

De ondergrondse ingenieur: 
toen, nu en straks

TECHnologIESYMPoSIuM | 3 novEMBEr 2011

De vakafdeling Tunneltechniek en Ondergrondse Werken (TTOW) 

van ingenieursvereniging KIVI NIRIA bestaat veertig jaar en dat wordt 

gevierd met een speciale editie van het Technologiesymposium. Het 

jaarlijkse COBcongres is mede georganiseerd door TTOW en heeft als 

thema: ‘Veertig jaar passie voor ondergronds bouwen’. Hoe zijn we als 

professionals gegroeid en wat verlangt de toekomst nog meer?

Presentaties over de laatste  
ontwikkelingen en nieuwste 

technieken
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Op de zeepkist!
Het symposium kent geen pauze, maar een interactief pauze
programma. Onder het genot van een hapje en een drankje 
 kunnen bezoekers zich laten inspireren door zogenaamde 
‘zeepkisttoespraken’. Dat wil  zeggen dat professionals uit het 
netwerk het podium  beklimmen om aandacht te vragen voor 
een kwestie die volgens hen dringend onderzocht moet worden. 
Daarnaast presenteren de bedrijven die genomineerd zijn voor 
de  Schreudersprijs (zie kader) hun project.

Uit de praktijk
Ook in de parallelsessies is aandacht voor praktijkverhalen. Als 
vanouds gaan de presentaties over de laatste ontwikkelingen 
en nieuwste technieken. Er zijn drie zalen met elk een eigen 
thema: Passie voor techniek, Passie voor samenwerking en Passie 
voor projecten. In de eerste zaal spreekt Fred  Renkema (Volker 
InfraDesign) bijvoorbeeld over virtueel bouwen, een methode 
om bouwwerkzaamheden op de computer na te bootsen. Met 
het oog op samenwerking vertelt Jaap Heijboer (RWS) over de 
 alliantiecontracten in de lijn A75, Leidsche Rijn, Nijverdal en A4 
MiddenDelfland: in hoeverre hebben contracten daar bijgedra
gen aan succesvolle samenwerking? Maarten Nijpels (Gemeente
werken Rotterdam) gaat binnen het thema Passie voor  projecten 
in op de gebiedsontwikkeling van Stadswerven Rotterdam en de 
rol die de onder en bovengrondse visie daarbij speelt. Maar zij  
zijn slechts drie sprekers: in totaal zijn er negen presentaties van 
mensen die stuk voor stuk  vertellen uit ervaring. Ze delen wat ze 
hebben geleerd en geven aan waar volgens hen de uitdagingen 
liggen. Want dat is passie voor  ondergronds bouwen.

Meer informatie
Op www.cob.nl vindt u meer informatie over het  Technologiesymposium.  

U kunt zich hier ook aanmelden; het aanmeldformulier bereikt u direct door 

de QRcode met uw smartphone te scannen.

Innovatie onder de grond
Tijdens het plenaire gedeelte wordt de Schreudersprijs uitgereikt; de prijs 

voor het project dat het best bijdraagt aan vernieuwend en verantwoord 

gebruik van de ondergrond. Met bijna dertig aanmeldingen is het dit jaar 

extra spannend:

• Gemeentewerken Rotterdam: RandstadRail Rotterdam

• Bikedispenser BV: Ondergrondse Bikedispenser

• Movares: De Beschoeide Sleuf

• Tauw: BIM

• Gemeente Harderwijk: Parkeergarage Houtwal

• DP6 architectuurstudio: Multikering Katwijk

• Architectenbureau Paul de Ruiter b.v.: Museumpark Parkeergarage

• Mobilis B.V.: Bouwen met hart voor de stad, Parkeergarage Nieuw 

  Zaailand

• TEC: Fehmarnbelt immersed tunnel

• Ballast Nedam: Magnum Labyrinth Weir

• Grontmij Nederland: Ondergrondse uitbreiding Drents Museum

• Ing. Bovon: Tunnelgraafmethode

• Dutchdam: Klimaateffecten op ondergronds bouwen, de introductie 

  van de overhead-flood-door

• Ballast Nedam: Parkeergarage Anna van Buerenplein

• Strukton Civiel: De Groene Loper

• Architectenbureau Tom Verhulsdonck: Shelter en Bunker

• Geofox-Lexmond: Bouwstenen voor het gebruik van 

  ondergrondinformatie in bestemmingsplannen

• Atelier PRO: Koepoortgarage Delft

• Bresser: Funderingsverlaging van een op staal gefundeerd pand

• Dienst Vastgoed Defensie Directie Noord: Gebouw 55, herbestemming 

  en uitbreiding+centrale parkeervoorziening

• HKB: Jaarbeurspark - Utrecht

• Stichting Platform Fundering: Wat doet de Stichting Platform 

  Fundering Nederland?

• BAM infra: Oeuvre prijs voor ir. Ch.J.A. Hakkaart

• BAM infra: Renovatie Rijksmuseum Amsterdam, Perceel 1

• ABT bv: Casa 400 Amsterdam - Ondergronds bouwen nabij een dijk

• ABT bv: ZLTO ’s-Hertogenbosch - Innovaties maken ondergronds 

  bouwen haalbaar

• BAM infra: Aquaduct Oude Rijn A4

De winnaar ontvangt een cheque van 25.000 euro. Deze wordt op het 

congres overhandigd door Johan Bosch, juryvoorzitter en topexpert 

 Ondergronds Bouwen bij Rijkswaterstaat, en Ton Venhoeven, Rijks-

adviseur Infrastructuur. Daarnaast wordt het project toegevoegd aan de  

Schreuders Hall of Fame, waar het zich aansluit bij onder andere de 

 Hubertustunnel Den Haag (winnaar 2009).
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NeT WeRk & COB 

Wat destijds begon met zo’n zestig mensen, is inmid
dels uitgegroeid tot een afdeling van 675 leden met 
een harde kern van ingenieurs met passie voor het vak. 
“Onze missie is hetzelfde gebleven in de afgelopen 
veertig jaar”, vertelt Jan Jonker, die sinds 2007 voorzit
ter is van TTOW en al ruim veertig jaar werkzaam is 

binnen het vakgebied. De maatschappij en werkwijze 
van TTOW waren in de beginjaren wel anders. “Toen 
waren het vooral leden van opdrachtgevers die een 
grote inbreng hadden, er zaten allemaal techneuten 
daar. Tegenwoordig – met het beleid ‘de markt, tenzij’ 
– zijn het meer de leden van de marktpartijen”, weet 

‘De producten die we maken, 
zijn toch gigantisch mooi werk’ 

InTErvIEw | JAn JonKEr, voorzITTEr KIv I nIrIA TTow

Alle ingenieurs met interesse in ondergronds bouwen verenigen en kennis 

laten overdragen, dat is de missie van KIVI NIRIA afdeling Tunneltechniek en 

Ondergrondse Werken (TTOW). De in 1971 opgerichte afdeling stond aan de 

wieg van vele ontwikkelingen in de Nederlandse tunnelbouw.

(Foto: Bert de Jong)
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Jonker. “Ook maakt TTOW geen rapporten meer; dat 
deden we wel in de eerste vijfentwintig jaar. Er werd 
gretig gebruik van gemaakt binnen het werkveld. Ze 
gaan met name over zinktunnels en ventilatie, en een 
van de laatste rapporten uit 1993 gaat over het boren 
van  tunnels in Nederland. De onderzoeksrol heeft het 
COB bij haar oprichting overgenomen. TTOW richt zich 
nu meer op kennisdeling en netwerken. We organise
ren bijvoorbeeld regelmatig lezingen en  (buitenlandse) 
excursies. Dit alles in goede afstemming en samenwer
king met het COB.”

Hollands glorie
Op het internationale vlak is TTOW nog steeds actief, 
bijvoorbeeld als Nederlandse vertegenwoordiger van 
de International Tunnel Association (ITA) waarvan zo’n 
zestig landen deel uitmaken. Jonker: “Onder de ITA 
vallen werkgroepen die onder andere internationaal 
gedragen rapporten maken. We proberen onze leden 
daaraan te laten deelnemen. We willen vooral onze 
stempel drukken op de afgezonken tunnels, toch wel 
een specialiteit van Nederland.” Volgens Jonker vergt 
het over de grens brengen van kennis en ervaring wel 
een bepaalde insteek. Hij kijkt daarom uit naar de visie 
van Markus Thewes (RuhrUniversität Bochum) op het 
Technologiesymposium. “Hij kan ons met zijn brede 
internationale kennis een spiegel voorhouden.”

Minder in de baas zijn tijd
Bij het 25jarig bestaan van TTOW – nu dus vijftien 
jaar geleden – stond het vakgebied aan de vooravond 
van een aantal grote projecten, zoals de HSL, de 
 Betuweroute en de bijbehorende boortunnels. “Een 
heel andere periode dan daarvoor”, vertelt Jonker. 
“Daarbij kwam de ommezwaai van de overheid, die 
steeds meer richting de markt ging. Het werd allemaal 
zakelijker, ook bij de ingenieursbureaus en  aannemers. 
Mede door de nieuwe contractvormen nam de 
 werkdruk op de mensen toe en werd het moeilijker 
ook nog zaken voor TTOW te regelen. Het kwam steeds 
meer aan op de vrije tijd van mensen. Ondanks dat 
hielden we  een harde kern van leden die, ook nu nog, 
gedreven doorgaat met TTOW.”

Gouden tijd
Jonkers eigen passie voor ondergronds bouwen is 
 ontstaan toen hij zo’n dertig jaar terug begon met 
werkzaamheden voor de Willemspoortunnel in 
 Rotterdam. Jonker: “Het boeit enorm om aan zo’n 
groot project te bouwen in een stad waar je nauw bij 
 betrokken bent. Je krijgt met zoveel facetten te  
maken, zeker in stedelijk gebied. Dat houdt je bezig,  
en op een zeker moment word je erdoor gegrepen. 
Mooier was het nog toen de Betuweroute kwam  
met de  boortunnels. We haalden een heel nieuwe  
techniek naar Nederland. Ik heb wat dat betreft een 
gouden tijd meegemaakt.” 

“Nu zit ik weer bij Spoorzone Delft, ook zo’n groot pro
ject. Het is iedere keer de complexheid van het geheel 
die het zo boeiend maakt.” 
De passie hoopt Jonker terug te vinden op het Techno
logiesymposium: “Ik wil tijdens het symposium vooral 
laten zien dat de producten die we allemaal maken 
toch gigantisch mooi zijn. Dat het ook best wel eens 
langs dalen gaat, maar dat uiteindelijk een schitterend 
bouwwerk ontstaat. Trots voor het vak. We halen de 
mooie dingen vaak wat te weinig naar voren. Op het 
Technologiesymposium wil ik daar verandering in 
brengen.”

Meer informatie
De website van KIVI TTOW vindt u via:

tinyurl.com/kivittow

Projecten op internationaal podium
In 1993 en 2003 heeft TTOW het jaarcongres van de ITA 

in Nederland mogen organiseren, een groot evenement. 

Volgens Jonker twee echte mijlpalen in de geschiedenis 

van de afdeling: “We willen dat succes graag herhalen, 

misschien door het op te hangen aan de oplevering van 

een groot project zoals de Noord/Zuidlijn. Dan kunnen 

we laten zien wat voor mooie dingen we hier doen. Ook 

in de komende jaren hebben we nog bijzondere projec-

ten, zoals de A2 onder Maastricht en boortunnels als de 

Sluiskiltunnel en de Rotterdamsebaan. Maar voor zo’n 

evenement hebben we wel de brede steun nodig van alle 

opdrachtgevers en marktpartijen.”

Jan Jonker is civiel inge

nieur en werkt als strategisch 

adviseur bij het advies en 

 ingenieursbureau Movares.  

Hij heeft  dertig jaar ervaring 

in het  realiseren van (veelal 

spoorgerelateerde) tunnel

projecten. Hij heeft veel voor 

ProRail  gewerkt en was  onder 

andere verantwoordelijk  

voor de civiele techniek in  

de  Betuweroute.

‘Het is iedere keer de 
 complexheid van het geheel 
die het heel  boeiend maakt’



Scandinavië
Ruimte genoeg, maar toch ondergronds. In 
 Scandinavië wordt de bodem regelmatig aange
wend om voorzieningen in onder te brengen.  
Puur omdat dat de bovengrondse omgeving 
aantrek kelijker maakt. “ Wat we niet hoeven te  
zien,  stoppen we ondergronds”, aldus Jussi 
 Pajunen, burgemeester van Helsinki.

Zo  kan het ook!

Finland, Helsinki
De liefhebber van ondergronds bouwen kan zijn of haar hart ophalen in 
Helsinki. Meer dan vierhonderd gebouwen en tweehonderd kilometer aan 
tunnels is al aangelegd en zo’n tweehonderd gebieden zijn gereserveerd 
voor toekomstig ondergronds gebruik. De kosten blijven beperkt omdat er 
een keiharde steenlaag (bedrock) vlak onder het grondoppervlak zit. Hier
door is het relatief eenvoudig om ondergrondse hallen te creëren, iets wat 
in onze slappe bodem vrijwel onmogelijk is. In 2009 is het Underground 
Master Plan of Helsinki ontwikkeld, wat al het bouwwerk in goede banen 
moet leiden. 

38 	 38 

Scan de QRcode met uw smartphone voor een 
filmpje op YouTube waarin een CNNverslaggever 
meer vertelt over de Finse aanpak (of kijk op 
tinyurl.com/ythelsinki)

Sporten kan ook ondergronds. De Hartwall 

Areena heeft een trainingshal onder het maaiveld 

en het zwembad in winkelcentum Itakeskus is 

volledig in de bodem weggewerkt.

Architecten Timo and Tuomo Suomalainen bouwden in 1968-69 de  Temppeliaukio Kirkko. De kerk ligt ondergronds en krijgt daglicht binnen via ramen in het koperen dak.

In Helsinki staat de  grootste warmtepomp ter  wereld 

onder de grond. Die pompt zeewater (verwarmd 

door een ondergronds datacentrum) naar boven om 

 huishoudens van warm water te voorzien.

(Foto: Jorma Vilkman)

(Foto: Flickr.com)

(Foto: Flickr.com)
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Noorwegen, Narvik 
Ook Noorwegen is actief met 

ondergronds bouwen. Zo heeft de 
internationale mijnbouwonder neming 

LKAB in Narvik twaalf nieuwe silo’s onder 
de grond laten aanleggen. Hiervoor werden 

 gaten van achtendertig meter doorsnee en 
 zestig meter diep weggeblazen uit de  rotsen.
Via een transportband in een 2,8 kilo-

meterlange  tunnel wordt de ijzererts van 
de  ondergrondse opslag in Narvik naar 

de haven gebracht.

Zweden, Stockholm
In Zweden kennen ze ook 

het  voordeel van een rots achtige 
 bodem. Metrostations hebben daar 
soms extra profijt van: de  rotsen 

krijgen een mooi kleurtje voor 
een prettige uitstraling.

(Foto: LKAB)

(Foto’s: LKAB)

(Foto: Flickr.com)

(Foto’s: Flickr.com)



rEnovATIE I JTunnEl

Met een afgesloten gedeelte van meer dan een kilometer 

loop je de IJtunnel niet zomaar in en uit. BAM Civiel 

Noordwest heeft daarom voor de renovatie van de tun

nel een speciale wagen met werkplatform ontwikkeld. 

Hiermee hebben de bouwers alle  benodigdheden, van 

materialen tot kopjes koffie, direct tot hun  beschikking.

“Eigenlijk willen we het zo hebben dat de jongens  ’s ochtends naar binnen 
gaan en ’s middags pas weer naar buiten komen”, begint hoofd uitvoerder 
Martin Verbeek zijn verhaal. Voor een toiletbezoek of lunchpauze hoeven 
de bouwers van BAM Civiel Noordwest de IJtunnel niet meer in en uit te 
lopen. De aannemer is sinds 8 juli 2011 druk bezig brandwerende platen 
aan te brengen op het drieënveertig jaar oude B25 beton van de IJtunnel.  
Dat is hard nodig, want voorheen zat er alleen een laag Zentrifix op tegen 
betonrot. Van brandwerendheid was nooit echt sprake. “Ook de materialen 
worden bij de jongens gebracht”, vervolgt Verbeek. “Ringen, ankers, alles. 
Verder hebben ze elektriciteit, koffie, een toilet, noem maar op.  
Een  speciale wagen, die bestaat uit een enorm  werkplatform met daaraan 
vast een bouwkeet en een ECO Toilet, zorgt ervoor dat de bouwers zich 
geen  zwerversbestaan hoeven te leiden.  Doordat de arbeiders niet meer 
heen en weer hoeven te lopen, bespaart BAM ongeveer een uur per man 
per dag op dit project. 

Precisiewerk op hoogte
Het werkplatform ontworpen door BAM Speciale Technieken  dat op 
de wagen zit is drieëntwintig ton zwaar, twaalf meter lang en ongeveer 
net zo breed als één rijstrook. “In geval van nood moet bijvoorbeeld een 
ziekenwagen er nog wel langs kunnen”, licht Verbeek toe. Het platform is 
op zodanige hoogte dat de bouwers vlak onder het plafond kunnen werken. 
Onder het werkplateau bevinden zich een compressor, elektravoorziening, 
stofafzuiging en watervoorziening. De  wielen van het platform zijn luchtge
remd gemaakt, zodat de wagen niet zomaar achteruit kan rijden.
Op het platform staat een flinke boortafel: een frame van ruim een bij 
twee meter  gemaakt van  kokerprofielen, met daaraan vijftien boortollen. 
De boortollen zijn zo uitgelijnd dat ze precies op de plek boren waar de 
ankers moeten komen die de platen aan het plafond bevestigen. Daarna 
drukt de boortafel via een luchtdruksysteem de achtenveertig kilo zware 
platen tegen het plafond aan. Dat alles in een tijdsbestek van ongeveer tien 
minuten per plaat. 

Techniek dient 
de mens
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PRAk TIJk



 Feiten op een rij
• De ankers zijn FHA ankers van Fischer,

type roestvrij staal A4, maat 70 en 90 mm. 

Hier worden er 120.000 van gebruikt,  

waarvan 105.000 voor het plafond.

• De brandwerende platen wegen 48 kilo 

perstuk en zijn 20 mm dik. Er worden er 7.000 

gebruikt. Ze zijn gemaakt van  Promat-T, een 

brandwerend materiaal speciaal voor tun-

nels. Het kan twee uur lang een temperatuur 

van 380 °C aan en biedt ook bescherming 

tegen chemicaliën.

• De wagen met platform en bouwkeet 

weegt 23 ton (excl. materiaal). Het wordt 

 voortgetrokken door een kleine  trek - 

wagen met een vermogen van 1100 pk, 

 geleverd door 4 Deutz motoren.

• De bouwvakkers leggen gemiddeld 160 m2 

 per werkplateau per dag, dat zijn ruim 

 60 platen.

BAM heeft vier van deze wagens, die inclusief machi
nes en aandrijving  vijftigduizend euro per stuk kosten. 
Gelukkig zijn ze wel herbruikbaar: “Het blijkt dat BAM 
in Ierland ook bezig is met een tunnel die dezelfde 
hoogte heeft”, weet Verbeek. “We zullen de wagens 
straks dus goed wegzetten zodat ze daar ook gebruikt 
kunnen worden, als we het werk gegund krijgen.”

Vleesindustrie
Om de boortafel te kunnen maken moest BAM 
Civiel Noordwest wel creatief zijn. Verbeek pakt een 
metalen luchtdrukzuiger ter grootte van zijn hand: 
“Kijk, hiermee worden in de vleesindustrie verpakte 
 vleespakketjes van een transportband afgeduwd.” Bij 
BAM zijn deze zuigers  die een luchtdruk van tien bar 
aankunnen  vastgemaakt aan de boortollen. Dankzij 
de zuigers kunnen de tollen heel nauwkeurig om
hoog en omlaag bewegen. Via één systeem kunnen 
ze alle vijftien tegelijkertijd of afzonderlijk bediend 
worden. De boortollen zijn via het kokerprofiel van 
de  boortafel ook aangesloten op een stofzuigerslang, 
die alle vrijkomende stof tijdens het boren wegzuigt. 
Tot nu toe werkt alles naar behoren: “We hebben al 
 negentig duizend ankers geboord en nog geen kapotte 
boor tollen gehad”, aldus Verbeek. 

Arbotechnisch verantwoord
De gezondheid van zijn werknemers heeft prioriteit 
voor Verbeek. “In totaal gaat het om wel zeven duizend 
 platen die achtenveertig kilo per stuk wegen. Je sloopt 

je mensen als ze dat met de hand moeten doen, 
 daarom hebben we deze machine ontworpen.” Wat 
de arbeiders wel zelf moeten doen, is het aanbrengen 
van de ankers. Dit doen ze met behulp van speciaal 
 ontworpen pneumatische hamers met daaromheen 
een siliconenrubber. Dankzij het rubber schiet de 
 hamer niet van het te bevestigen anker af. Verbeek:  
“De jongens hoeven nu niet met een normale 
 hamer het anker erin te slaan. Dat scheelt weer een 
 slijmbeursontsteking.” 

Ook bestelde Verbeek duizenden flesjes water. De 
 bouwers moeten van hem verplicht anderhalve liter 
water per dag drinken om uitdroging tegen te gaan. 
Er hangt namelijk een droge lucht in de tunnel door 
de mechanische ventilatie. Daarnaast heeft BAM 
bij de start van de werkzaamheden eerst het hele 
tunnel plafond schoongewassen met een  speciale 
tunnel wasmachine ontworpen door Valk en De 
Groot.  Verbeek: “Er zat acht millimeter dik roet op het 
plafond. Dat wil ik niet hebben, want daar staan die 
jongens in. Ik wil dat ze gezond naar huis gaan.” 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over BAM Speciale Technieken op www.

bamciviel.nl/specialist Op tinyurl.com/renovatieijtunnel leest u 

meer over de renovatie van de IJtunnel.

Martin Verbeek is hoofd 

uitvoerder bij BAM Civiel. Als 

bouwer en uitvoerder heeft hij 

jarenlange ervaring  opgedaan 

bij verschillende grote  aan

nemersbedrijven.
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De  

dialoog

Betrokkenheid zorgt 
voor veiligheid

Tunnelveiligheid: de wetgeving wordt met kritische blik bekeken 

en aanpassingen zijn op komst. De Sluiskiltunnel zal volgens de 

opdrachtgever en nemer echter probleemloos aan de veiligheids

eisen voldoen. Dat komt vooral door een goede en vroegtijdige 

samenwerking met alle partijen.

Aan tafel zitten Paul van Laviere en Erik 
Schermer. Beiden zijn nauw betrokken bij het 
ontwerp en de aanleg van de Sluiskiltunnel. 
Van Laviere is in dienst van BV Kanaal kruising 
Sluiskil (BV KKS), de organisatie die de 
 provincie Zeeland in het leven heeft geroepen 
om het bouwproject te realiseren. Het is de 
opdrachtgevende partij richting bouwcom
binatie BAMTBI. Zij hebben op hun beurt 
Erik Schermer van Grontmij ingeschakeld als 
adviseur Tunnelveiligheid. Aan Van Laviere en 
Schermer de vraag: wat maakt dat deze tunnel 
geen problemen zal hebben op het gebied van 
veiligheid? 

Bouwplan met ervaring
“Wat zeker bijdraagt, is dat het bouwplan 
 geheel bij de aannemer ligt”, begint Van 
 Laviere. “Die wordt zo gedwongen een 
 geïntegreerd en veilig ontwerp te maken.” 
Daarnaast zitten hulpdiensten, veiligheids
beambte en tunnelbeheerder bij elkaar in 

de werkgroep Tunnelveiligheid.  Schermer: 
 “Gebruikmaken van een werkgroep is op 
 zichzelf niet nieuw, vanuit de wet ben 
je verplicht een team te  maken voor de 
 scenarioanalyse. Wat wel uniek is, is dat alle 
betrokkenen goed weten waar ze het over 
hebben en daardoor weten wat ze willen. De 
operator organisatie, N.V. Westerschelde tunnel, 
weet bijvoorbeeld precies hoe ze met de tun
nel wil omgaan en dat heeft veel praktische 
input opgeleverd, zoals over het afhandelen 
van incidenten.” Ook hulpdiensten deden 
 aanbevelingen. Schermer geeft een voorbeeld: 
“Ze wisten uit ervaring met de Westerschelde
tunnel dat tweezijdig camera toezicht toch wel 
noodzakelijk is. Dat is nu direct meegenomen 
in het bouwplan, terwijl in de  uitvraag alleen 
sprake was van vaste camera’s.” Een belang
rijke tip is dan ook: luister goed naar de hulp
diensten. Van Laviere: “Zorg dat je vroeg in het 
proces weet wat ze willen, daarmee  voorkom je 
problemen aan het einde van het traject.”

Paul van Laviere is assistent manager 

techniek bij de bouw van de  Sluiskiltunnel. 

Hiervoor was hij betrokken bij onder  andere 

de Hubertustunnel en Westpleintunnel. 

Via zijn bedrijf LA4E Consultancy B.V. 

werkt hij ook voor de opwaardering van de 

 Koningstunnel en het programma Veilig-

heid en Onderhoud Rijkstunnels.

erik Schermer is sinds 1998 actief als 

adviseur tunnelveiligheid en RAMS. Hij 

geeft adviezen voor zowel weg als spoor

tunnels en heeft een gedegen kennis van de 

wet en regelgeving. Daarnaast adviseert 

hij over de betrouwbaarheid en beschik

baarheid van veiligheidssystemen.

De Sluiskiltunnel is een geboorde tunnel die komt te 

liggen onder het Kanaal GentTerneuzen. Hij is bedoeld 

om de doorstroom van het verkeer te bevorderen. 

(Beeld: BAMTBI)
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Betrokkenheid zorgt 
voor veiligheid

Tunneltechnische  installaties
Ook naar de aannemer voor verkeer en 
 tunneltechnische installaties (VTTIaan
nemer) wordt vanaf het begin geluisterd. 
“We hebben in het contract verplicht gesteld 
dat de VTTIaannemer deel uitmaakt van de 
bouwcombinatie”, vertelt Van Laviere. “Zo’n 
tachtig procent van de bouwkosten komt 
van de betonconstructies en twintig procent 
uit de installaties, maar die laatste zijn wel 
het belangrijkst voor de beschikbaarheid 
en veiligheid van de tunnel. Door de VTTI
aannemer op te nemen in de combinatie, 
worden de risico’s door de partijen gezamen
lijk gedragen en worden ze meer gedwongen 
tot geïntegreerd  ontwerpen.”
Een voorbeeld hiervan het is het ontwerp van 
de middenpompkelder, noodzakelijk voor de 
waterafvoer. Van Laviere: “De middenpomp
kelder is meestal dertig kubieke meter met 
een vrij grote pomp. Nu is er gekozen voor 
een kelder van tweehonderdveertig kubieke 
meter met een kleinere pomp. Het beton
ontwerp wordt hierdoor wel iets complexer, 
maar je bent minder afhankelijk van de in
stallaties.” Schermer geeft aan dat het zeker 
in de onderhoudsfase veel scheelt. “Of je een 
grote pomp midden uit de tunnel moet halen 
of een pomp op een steekkar kan zetten, dat 
maakt voor het  onderhoud een heleboel uit.” 

Volgens Schermer ligt deze aanpassing niet 
voor de hand als de VTTIaannemer geen 
deel uitmaakt van de bouwcombinatie. “Dan 
had je bij het civiele ontwerp alleen naar 
normen en richtlijnen gekeken, waarin staat 
dat de kelder dertig kubieke meter moet zijn. 
De VTTIaannemer moet het dan zelf maar 
oplossen met de waterafvoer. Nu wordt er 
meer integraal naar gekeken.”

Snel en goed
De aanpak werkt in elk geval wat betreft 
snelheid, wat ook te danken is aan het 
 gebruik van een concurrentiegerichte dialoog 
als aanbestedingsprocedure. Zo konden 
de bouwcombinaties in de  dialoogfase 
al praten met de hulpdiensten en bij de 
aanbieding moest de aannemer een  concept 
bouwplan indienen. Hierdoor kende het 
project een  vliegende start. “Eind vorig 
jaar is het  contract getekend en een goed 
half jaar verder hebben we al een advies 
van de  Commissie  Tunnelveiligheid”, zegt 
Van  Laviere. Schermer vult aan: “Als je dat 
 vergelijkt met andere projecten, dan hebben 
we al vroeg een advies voor ons bouwplan.” 
Het enthousiasme en de betrokkenheid van 
de partijen in de werkgroep hebben volgens 
beide mannen een grote rol gespeeld bij dat 
succes. Schermer: “Binnen de werkgroep 

hebben we een gezamenlijke visie ontwik
keld: zo gaan wij de tunnel veilig maken. Die 
visie hebben we ook zo gepresenteerd bij 
de Commissie Tunnelveiligheid. De brand
weer en de veiligheidsbeambte waren daar 
 bijvoorbeeld bij aanwezig.” Van Laviere: “Ze 
staan achter de inhoud van het bouwplan 
en willen dat ook uitdragen. Ik denk dat je 
sterker staat als organisatie als je zoiets 
 gezamenlijk kunt presenteren.”

Met de kwaliteit van het bouwplan lijkt 
het ook goed te zitten: het (concept)
advies dat het project eind juli ontving was 
 positief. “Er staat dat de tunnel voldoende 
veilig is.  Natuurlijk doet de commissie ook 
 aanbevelingen, maar er ligt een positief 
 advies voordat de eerste paal de grond in 
gaat. Dat biedt genoeg houvast voor de 
 toekomst”, aldus Van Laviere.

Meer informatie
Op www.sluiskiltunnel.nl vindt u meer  informatie 

over het project.

Links staat Erik Schermer, rechts Paul van Laviere. (Foto: Vincent Basler)
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Geen vrijheid, blijheid
De contractvorm speelde volgens 

Elbers ook een rol bij de vertraging. 

“Design&Construct wringt met het kabel 

en leidingenproces. Aan de ene kant wil je de 

 aannemer ontwerpvrijheid geven, maar aan de 

andere kant wil je niet voor verrassingen komen 

te staan. Dit was bijvoorbeeld het geval in Delft. 

De aannemer kwam met een plan dat andere 

 consequenties had voor kabels en leidingen 

dan wij vooraf hadden bedacht. Dan blijkt 

het ene jaar voor conditionering niet 

lang genoeg.”

Op sommige stukken ging een vier meter brede stoep naar anderhalve meter breed. (Foto: Ronald Tilleman)
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KABElS En lEIdIngEn

Complex blijkt complexer 

De nieuwe Delftse spoortunnel moet de stad ‘helen’ 
zoals dat heet, maar voor het zover is moet er vooral veel 
open. Zo’n tweeduizend ondergrondse kabels en leidin
gen lagen in de weg voor de aanleg van de  tunnel. Het 
opruimen of verleggen is een grote klus, zeker  gezien de 
locatie: een drukke binnenstad die  gedurende het werk 
gewoon moet blijven functioneren. In totaal kost het 
verleggen zo’n vijftien miljoen euro.
Vorig jaar werd bekend dat het project mede door het 
kabel en leidingwerk flinke vertraging heeft  opgelopen. 
Wat was er aan de hand en, wellicht nog interessanter, 
wat kun je daartegen doen? David  Elbers en ErikJan Of
fers zijn respectievelijk  procesleider en uitvoeringscoör
dinator Kabels en Leidingen bij ProRail, opdrachtgever 
van het project. Ze gaan in op de oorzaken en vertellen 
wat zij in het vervolg anders willen doen.

Meer voorbereidingstijd
Wat betreft kabels en leidingen werd het project direct 
in het diepe gegooid. In de Phoenixstraat, waar het 
spoor voor een groot deel onder komt te liggen, werd 
de ruimte voor ondergrondse infrastructuur aan
zienlijk kleiner. De objecten van zeventien tot twintig 
 verschillende netwerkbeheerders moesten echter 
allemaal weer een plek krijgen. Dat betekende veel 
overleg, met partijen die niet van harte meewerken. 
“Beheerders zijn vanuit de wet verplicht hun netwerk 
werkend te houden en door de spoortunnel worden ze 
gedwongen hun infrastructuur te verleggen. Daar zitten 
ze natuurlijk niet op te wachten”, zegt Elbers. Weer
stand is volgens Offers enerzijds wel te voorzien, maar 
anderzijds niet: “Je kunt niet voorspellen welke wensen 
een beheerder op tafel legt. Wij kunnen bijvoorbeeld 
bedenken dat een waterleiding wel van de ene naar de 
andere kant van de straat verplaatst kan worden, maar 
zij weten welke consequenties zo’n verlegging heeft. 
Daar hebben wij geen zicht op.” Eerder in overleg gaan, 

zodat je dat inzicht wel hebt, was volgens Elbers niet 
mogelijk. “Je kunt pas gaan overleggen wanneer het 
plan ‘in rust’ is en dat is hetzelfde moment waarop je 
een designenconstructaannemer contracteert. Dan 
heb je nog maar één jaar voor alle voorbereidende 
werkzaamheden. Voor zo’n complex project is dat 
eigenlijk niet voldoende”, stelt Elbers. “Bij toekomstige 
projecten moeten we overwegen langer uit te trekken 
voor de conditionering.”

Niet zelf doen
Het overleg kostte niet alleen meer tijd vanwege de 
wensen van de netwerkbeheerders. ProRail wilde 
dat de beheerders één aannemer aanstelden voor al 
het kabel en leidingwerk, een zogenaamde combi 
aannemer. Offers legt uit: “In principe moet elke 
netwerkbeheerder zelf zorgen voor de 
verlegging van zijn netwerk. Maar 
op de Phoenixstraat zouden dan 
tot wel twintig aannemers om 
de beurt in de kleine ruimte 
aan het werk gaan. Om dat 
te voorkomen, kun je een 
combiaannemer aan
wijzen.” Het kiezen van 
een aannemer nam meer 
tijd in beslag dan gedacht. 
De tijdsdruk liep op en dat 
kreeg zijn weerslag op het 
overleg met de beheerders. 
“In principe wordt altijd een van 
de beheerders trekker van de combi
aannemer,” vertelt Elbers, “maar vanwege de 
complexiteit van het werk zag niemand dat zitten. De 
tijdsdruk was dusdanig hoog dat wij toen zelf trekker 
zijn geworden en een aannemer hebben aangesteld. 
Dat was niet handig.” De combiaannemer wist dat 

Het spoor ondergronds brengen, zodat de bovengrondse leefomgeving erop vooruit 

gaat: in Delft wordt er hard aan gewerkt. Het kabel en leidingwerk is inmiddels bijna 

achter de rug, maar het verliep niet altijd even soepel. Deels kwam dat door onvoor

ziene omstandigheden, deels door de aanpak van de projectorganisatie. Een terugblik 

levert lessen voor de toekomst.

Kamervragen
Juni 2010 berichtte de project-

organisatie van Spoorzone Delft dat 

de aanleg ruim een jaar langer zou  duren 

dan gepland. In februari 2011 kwam het 

zelfs tot  Kamervragen, maar de werkwijze was 

naar  aanleiding van de vertragingsboodschap 

en de bijbehorende meerkosten al aangepast. 

De  projectorganisatie gaat sterker sturen op 

 planning en scopewijzingen worden niet meer 

 geaccepteerd, om zo extra kosten voor het 

project en extra hinder voor omwo-

nenden  te voorkomen.
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er geen ander was,  waardoor hij in feite vrij spel had 
wat betreft prijs en tijd. Hij leverde uiteindelijk goed 
werk, maar volgens Elbers had het goedkoper en sneller 
gekund. “We hebben hier een les geleerd – wees niet 
zelf de trekker voor de combiaannemer – en we heb
ben die les nog  binnen dit project in praktijk gebracht. 
Netwerk beheerders moeten nu zelf hun verleggingen 
regelen. Alleen of samen, dat maakt niet uit, maar wij 
wijzen geen  aannemer aan”, aldus Elbers. Offers: “De 
 Phoenixstraat was wat kabels en  leidingen betreft het 
meest complex. Op andere plekken is er meer ruimte 
en zijn er minder partijen. De beheerders moeten 
er dus zelf uit  kunnen komen.” Daarnaast blijken 
netwerkbeheerders nu tot meer  bereid. Het trekken 
van de combiaannemer heeft ProRail geld gekost, 
maar goodwill opgeleverd. Erg  belangrijk, vindt Elbers.  
“Goodwill is mijn grootste goed. Je kunt veel gemak
kelijker schakelen met de beheerders als de verstand
houding goed is. Het trekken van de combi voor de 
Phoenixstraat en de investeringen die we hebben 
gedaan, hebben er  zeker aan bijgedragen dat beheer
ders bij vervolgstukken wel trekker wilden zijn.” Offers 
voegt daaraan toe: “In zekere zin was het handig dat 
we de Phoenixstraat als eerste hadden. We hebben alle 
beheerders direct goed leren kennen en je bouwt een 
bepaalde verstandhouding op. Die kun je later in het 
project gebruiken.”

Onverwachte factoren
Toen de combiaannemer eenmaal bezig was, kreeg 
het kabel en leidingwerk te maken met de omge
ving. De projectorganisatie bleek de risicofactoren 
 onvoldoende in kaart te hebben gebracht. Zo had men 
niet gerekend op de hardnekkig doorrijdende fietsers 
of het feest van de plaatselijke studentenvereniging. 
 Offers: “Je zet de straat wel af, maar iedereen fietste 
er gewoon doorheen. En een studentenfeest bleek 
 dermate belangrijk dat de stoep niet open mocht. 
Dan heb je ineens een stuk van dertig meter waar je 

niet verder kunt.” De projectorganisatie had zich vooraf 
niet goed gerealiseerd welke impact het kabel en 
leidingwerk zou hebben op de omgeving. Bij nieuwe 
werkzaam heden wordt omgevingsmanagement 
daarom wel direct bij de start meegenomen.

Man in de sleuf
Het tekort aan omgevingsmanagement bij de 
 Phoenixstraat liet goed zien hoe waardevol een 
 uitvoeringscoördinator Kabels en Leidingen is. “Dat is 
ook iets wat ik heb geleerd van dit project: zo’n uitvoe
ringscoördinator is goud waard”, zegt Elbers. Elbers 
heeft als procesleider bij ProRail niet alleen het Delftse 
project onder zijn hoede en werkt vanuit Utrecht. Hij 
komt daardoor niet dagelijks op de bouwlocatie. “Ik 
heb gemerkt dat je niet zonder iemand kunt die met 
zijn neus bovenop het werk zit, die als het ware con
tinu ‘in de sleuf’ zit. Als er iets is, kan hij direct bij de 
uitvoering kijken en zoeken naar een oplossing. Hij kan 
bijvoorbeeld regelwerk overnemen zodat de kabel en 
leidingenaannemer verder kan.” Offers: “Vertraging 
voor de tunnel maakt de combiaannemer niet zoveel 
uit: zijn belang is het goed verleggen van kabels en lei
dingen. Als uitvoeringscoördinator kun je ervoor zorgen 
dat het belang van ProRail, namelijk een vlotte aanleg 
van de spoortunnel, toch wordt nagestreefd.”

Meer informatie
Op www.spoorzonedelft.nl vindt u de website van  Spoorzone 

Delft. Deze is onlangs vernieuwd met een Flickr en 

 YouTubekanaal. 

Scan de QRcode met uw  smartphone 

voor een animatiefilm van de 

 werkzaamheden in de spoorzone of ga 

naar tinyurl.com/animatieDelft 

David elbers is procesleider 
Kabels en Leidingen Derden 
bij ProRail. Hij is verantwoor
delijk voor de aanpassingen  
van  kabels en leidingen in 
 verband met ProRailprojec
ten, zowel op juridisch, finan
cieel als technisch gebied 
en qua planning. Onder zijn 
 projecten vallen onder andere 
de lijn AmsterdamUtrecht, 
Sloelijn Zeeland, Hanzelijn en 
Sporen in Arnhem.

erikJan Offers is project
leider bij Roos+Bijl. Hij is nu als 
uitvoeringscoördinator Kabels 
en Leidingen Derden werk
zaam bij ProRail op de pro
jecten Spoorzone Delft, Poort 
van Bunnik, A12 Lunetten
Veenendaal  en A4 Dinteloord 
Bergen op Zoom. Daarnaast is 
hij betrokken geweest bij ten
ders A12LuVe, A15 MaVa en 
A27/A28 voor ondergrondse 
kabels en leidingen.

Doorsnede van de toekomstige spoorzone. (Illustratie: JAM Visueel Denken)

‘Ik heb gemerkt dat  
je niet  zonder  

iemand kunt die als  
het ware  continu  
‘in de sleuf’ zit’ 
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De visie van

 
Thijs Ruland is per 15 juni 2011 de nieuwe coördi

nator Veiligheid van het COB. 
Hij kijkt ernaar uit samen met 

het netwerk de uitdagingen aan 
te gaan op het gebied van veiligheid.

Meer interactie voor nieuwe uitdagingen

De vacature voor coördinator voor het 
platform Veiligheid kwam voor mij precies 
op het juiste moment. Ik was toe aan 
een nieuwe stap om mijn voorliefde voor 
 kennisontwikkeling en innovatie binnen 
mijn vakgebied vorm te geven. Bij het COB 
ben ik daarvoor op de juiste plek.

Ik ben tweeëntwintig jaar geleden, na 
mijn studie Elektrotechniek aan de TU 
Eindhoven, in Maastricht begonnen als 
ontwerper van industriële instrumentatie 
en besturingstechniek. Een aantal jaren 
later maakte ik de overstap naar Royal 
Haskoning in Nijmegen en kort daarop 
raakte ik via TEC betrokken bij het  ontwerp 
van tunneltechnische  installaties. Sinds
dien heb ik de  tunnelbouw niet meer 
losgelaten. Er volgden vele  projecten in 
binnen en buitenland, zowel weg als 
spoortunnels. De wegtunnel onder de 
Maasboulevard te Maastricht is een 
complex en uniek project waar ik met 
veel plezier op terugkijk. Ik heb mij altijd 
 geïnteresseerd voor de vele aspecten 
rondom mijn vakgebied. En aangezien 
het bij tunnelinstallaties draait om de 

dynamiek van veilig gebruik in brede zin, 
was de stap naar tunnel veiligheid vlug 
gemaakt. In het Maastrichtse project 
hebben we bijvoorbeeld met alle stake
holders,  waaronder hulpdiensten en het 
gemeentelijk verkeersmanagementteam, 
veel aandacht besteed aan veiligheid. 
Dat was een leerzaam en boeiend proces. 
Sindsdien heb ik mogen bijdragen aan de 
ontwikkeling van de Leidraad voor Veilig
heidsdocumentatie voor wegtunnels en 
het toetskader van de veiligheidsbeambte 
van Rijkswaterstaat. 

Op dit moment is er veel te doen rondom  
tunnelveiligheid. De Landelijke Tunnel
regisseur van Rijkswaterstaat heeft zojuist 
de eerste versie van zijn tunnelstandaard 
afgerond, er staan veranderingen in de 
wetgeving en de bouwregels op til en er 
lopen veel tunnelbouwprojecten, ook in 
de stedelijke omgeving. Intussen komt  
1 mei 2014 dichterbij: de datum waarop 
de wegtunnels in Nederland moeten 
voldoen aan de EUrichtlijn en de Neder
landse tunnelwet. Al deze ontwikkelingen 
brengen nieuwe vragen en uitdagingen 

met zich mee. De vraagstukken die een 
gemeenschappelijk belang betreffen, los 
van projecten en organisaties,  kunnen 
mijns inziens het beste gezamenlijk 
worden opgepakt en wel op een neutrale 
en voor iedereen toegankelijke plek. Ik zie 
hier een belangrijke rol voor het COB als 
onafhankelijk platform binnen de sector. 
Naast het voortzetten van de lopende 
projecten en zeepkisten, wil ik daarom 
graag het platform uitbreiden met een 
samen werkingsverband waarin we elkaar 
regelmatig fysiek ontmoeten, van ontwik
kelingen op de hoogte houden en waar 
we vrij discussiëren over vraagstukken en 
nieuwe initiatieven opstarten. Iedereen 
die net als ik wat heeft met veiligheid in 
ondergrondse bouwwerken en aan de 
ontwikkeling daarvan wil meewerken, is 
van harte welkom. Ik hoop u binnenkort 
bij het platform te ontmoeten.

 

Meer informatie
Neem contact op via thijs.ruland@cob.nl of 

0182540 660

(Foto: Vincent Basler)



 

Kort

van website tot kennisportaal

Het afgelopen halfjaar is het COB 
druk bezig geweest met het herstijlen, 
herstructuren en herschrijven van haar 
website. Het is een eerste stap in de 
doorontwikkeling tot kennisportaal.

Het omvormen van de website tot 
kennis portaal voor ondergronds bouwen  
is onderdeel van de Kennisagenda van 
ProRail en Rijkswaterstaat. De site wordt 
een startpunt voor iedereen die op 
zoek is naar informatie en nieuws over 
ondergronds bouwen: zowel professio
nals als het algemene publiek kunnen  
er terecht. De website biedt straks bij
voorbeeld toegang tot talloze rapporten. 
Op dit moment werkt het COB hard aan 
een goed functionerende database en 
bijbehorende zoekfunctie. De webshop 
voor het bestellen zal binnenkort online 
komen. Daarnaast mag social media bij 
een portaal niet ontbreken. Via twitter.
com/cobtweet kunt u het COB al volgen 
op Twitter en activiteiten op LinkedIn 
volgen later dit jaar. 

Voor het slagen van het kennisportaal is 
uw input erg belangrijk. Heeft u 
interessante projecten, cursussen 
of nieuws? Mail hiervoor naar 
redactie@cob.nl of bel met het COB 
(0182 - 540 660).

	

Jon bellis interim coördinator

Sinds 1 juni 2011 valt het platform 
 Ordening en Ondergrond van het COB 
onder de coördinatie van Jon Bellis 
(APPM Management Consultants). 
Hij zal hiermee ook bijdragen aan de 
Carrousel Ondergrond en Ordening 
van het COB en SKB. Daarnaast is  Bellis 
secretaris van het Afwegingskader 
 Ondergronds vs bovengronds bouwen.

U kunt Jon Bellis per e-mail bereiken via 
jon.bellis@cob.nl

	

correctie

Het afstudeeronderzoek van Ruben van 
Oorsouw (Uit de school geklapt, mei 
2011) werd niet uitgevoerd bij Strukton, 
maar bij TEC.

Lezen Doen

rapport

t118 - tunnels en  luchtkwaliteit

Eind 2008 is uitvoeringscommissie  
T118 Tunnels en Luchtkwaliteit in
gesteld om onderzoek te doen naar de 
wijze van bepaling van emissieconcen
traties bij tunnelmonden. In september 
komt het eindrapport uit.

Bij het bepalen van de bijdrage van  
verkeersemissies aan de luchtkwaliteit 
kan men gebruikmaken van reken
methodes of schaalmodelonderzoek. De  
uitkomsten zullen echter verschillen, 
wat tot discussie kan leiden als de ene 
uitkomst onder de norm ligt en de ander 
erboven. De commissie T118 heeft de 
emissieverspreiding bij tunnelportalen  
nader onderzocht om te komen tot 
een nauwkeurige bepaling van de 
lucht kwaliteit. In het eindrapport zijn 
de resultaten van de verschillende 
deelonderzoeken samengebracht en 
beoordeeld. Het rapport is daarmee een 
weergave van beschikbare internationale 
literatuur en metingen bij tunnels.

Het eindrapport van commissie T118 
kunt u vanaf 1 september bestellen bij 
het COB. Kijk hiervoor op de website  
of neem contact op met het COB 
(0182-540 660 of info@cob.nl).

	

boek

waarom de hel naar zwavel stinkt

Je kunt de ondergrond gebruiken voor 
nieuwe bouwwerken, maar de bodem 
bevat al heel veel moois. Dat wil Salomon 
Kroonenberg laten zien in zijn boek 
Waarom de hel naar zwavel stinkt.

Glinsterende ertsen en metalen, 
 prachtige gele zwavelkorsten, tere 
schelpjes uit het begin van de evolutie 
en reusachtige botten van uitgestorven  
monsters: allemaal ondergronds. 
Salomon Kroonenberg doet geologisch 
veldwerk in deze ‘hel’, om ons te leren 
dat wij de ondergrond niet langer  
moeten zien als een black box om tun
nels in te graven. De bodem is vooral 
een onvervangbaar archief en een  
levend ecosysteem waarvan we de rijk
dom nog amper hebben kunnen peilen.

400 pagina’s | Atlas Uitgeverij | mei 
2011 | ISBN 9789045018768

le Flexival de carrousel

Op 20 september organiseren COB en 
SKB in TunFun (Amsterdam) Le Flexival 
de Carrousel, een flexibele werkdag in 
festivalsferen. Een kijkje in de  keuken van 
de Carrousel Ondergrond en Ordening.

De Carrousel Ondergrond en Ordening  
is de Community of Practice voor 
 kansendenkers op het gebied van 
ondergronds bouwen en ruimtelijke 
ordening. Het COB en SKB werken 
hierin samen met Nirov, AgentschapNL, 
diverse grote gemeenten, provincies en 
het Rijk. Op het Flexival gaan de deuren 
voor iedereen open met workshops,  
theater, debatten, coöperatieve spelen 
en een markt van vraag en aanbod. U 
heeft de gelegenheid om eigen thema’s 
of vraagstukken aan de orde te stellen; 
we kijken dan gezamenlijk of we het 
binnen de Carrousel kunnen uitwerken.

Interesse? Meld u aan via info@cob.nl 
o.v.v. ‘Le Flexival de Carrousel’.  
Meer informatie vindt u op www.cob.nl 
en www.skbodem.nl 

	

geotechniekdag

Welke technologie gaat het maken, wat 
zijn de uitdagingen, hoe ontwikkelt het 
vakgebied? Op de Geotechniekdag hoort 
u het antwoord en nog veel meer.

KIVI NIRIA (afdeling geotechniek), het 
TIKVIV (genootschap grondmechanica 
en funderingstechniek) en CUR Bouw 
& Infra organiseren de Geotechniekdag 
op 10 november in het Chassé Theater 
in Breda. Een dag vol inspirerende 
 lezingen over toekomstige uitdagingen  
en een expositie van innovatieve 
projecten. Het publiek is gevarieerd: het 
uitvoerend bedrijfs leven, ontwerp en 
ingenieursbureaus, adviesbureaus en 
kennisaanbieders, overheid en studenten 
zijn allemaal welkom.

Kijk voor meer informatie op  
www.geotechniekdag.nl

	

ondergrondse infra zonder hinder

De Nederlandse Vereniging voor 
Sleufloze Technieken en Toepassingen 
(NSTT) organiseert 6 en 7 oktober de 
NoDig Dag. Hier wordt het beste van 
boor en leidingrenovatietechnieken 
voor u bijeengebracht.

De NSTT NoDig Dag wil alle partijen in 
de leidingenbranche die met sleufloze 
technieken te maken hebben of juist 
daarmee kennis willen maken bij elkaar 
brengen. Op 6 oktober is er het NoDig 
congres en op 7 oktober zijn er volop 
demonstraties. Dan kunt u de NoDig 
techniek zelf ervaren en beleven.

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op www.no-dig-dag.nl

	

technologiesymposium

Het technologiesymposium van het COB 
is dit jaar een coproductie met KIVI  
NIRIA TTOW. Deze beroepsvereniging 
van gedreven bouwers van ondergrondse 
constructies bestaat veertig jaar. Een 
goede reden om de ingenieur centraal 
te stellen op ons congres. 

Elders in dit blad heeft u al kunnen 
lezen over het jaarlijkse symposium van 
het COB. Dit jaar is het thema Passie 
voor ondergronds bouwen. We kijken 
terug op veertig jaar KIVI NIRIA TTOW 
en richten ons op de toekomst: hoe zal 
het beroep van ingenieur zich (moeten)  
ontwikkelen? Daarnaast vertellen 
professionals uit het netwerk u in de 
parallelsessies alles over de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied.

Op www.cob.
nl vindt u meer 
informatie en kunt 
u zich direct aan-
melden. Of scan 
de QR-code met 
uw smartphone 
om de website te 
bekijken.

	

tunnelveiligheid in nederland

Tijdens het tweedaagse seminar 
 Tunnelveiligheid in Nederland 
(12 en 13 oktober in Nieuwegein) hoort 
u  vanuit verschillende perspectieven 
hoe u complexe wegtunnelprojecten 
 integraal aanpakt en wie welke rol 
 hierbij op zich wil nemen. De sprekers, 
onder wie Landelijk Tunnelregisseur 
Hans Ruijter, geven u onder andere 
 inzicht in de wijzigingen in de WARVW 
en de mate van standaardisatie. 
Daarnaast biedt het congres u volop 
gelegenheid om ervaringen en kennis 
uit te wisselen. 

Op tinyurl.com/congresTV vindt u  
meer informatie.
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Passie voor ondergronds bouwen

De volgende editie van de Onderbouwing staat in het 
teken van het Technologiesymposium op 3 november 
aanstaande. Het jaarlijkse congres van het COB is dit keer 
een coproductie met de ingenieurs van KIVI NIRIA 
TTOW. Deze vakafdeling bestaat veertig jaar en ter ere van 
dat jubileum is het thema ‘Veertig jaar passie voor 
 ondergronds bouwen’. Met vooraanstaande sprekers en 
professionals uit het netwerk blikken we terug, kijken we 
naar het heden en richten we ons op de toekomst. Het 
decembernummer van de Onderbouwing biedt u een 
uitgebreid verslag. U leest onder andere over:

Het debat:
Welke verwachtingen hebben de professionals en ingenieurs van het COB 
en KIVI NIRIA TTOW voor de ingenieur van de ondergrond? 

Zeepkisten:
Naar aanleiding van het Technologiesymposium van 2010 gingen liefst 
acht initiatieven van start; een resumé van hun resultaten. En ook: welke 
uitdagingen vragen nu om uw aandacht?

Het beste project:
Lees over de winnaar van de Schreudersprijs: de meest innovatieve en 
verantwoorde bouwprestatie onder de grond.

Suggesties altijd welkom!
Heeft u nog leuke ideeën voor de Onderbouwing? Neem dan contact op 
met de redactie via redactie@cob.nl of 0182 540 814.
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Technologiesymposium
3 november 2011
Fort Voordorp, Groenekan (bij Utrecht)

Kijk voor meer informatie en aanmelden op:
www.cob.nl of bel met 0182 - 540660
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