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De 
ondergrondse  

ingenieur van de  
toekomst

Visies van:

• sprekers Technologiesymposium

• Annemarie Jorritsma 

• Paul Oortwijn 

• studenten Geotechniek

•  Salomon Kroonenberg

EN OOK: wiNNaar schrEudErsprijs 2011 • wErKEN ONdEr OvErdruK • slEuflOzE tEchNiEKEN K&l • wOrKshOp trilliNgEN

Leden van KIVI NIRIA TTOW kunnen één boek voor €15,00 
bestellen; extra boeken kosten €49,95. Niet-leden betalen 
voor elk boek €49,95. Deze prijzen zijn inclusief BTW en ver-
zendkosten. Bestellen kan via het secretariaat van het COB. 

Bel hiervoor naar 0182 540 660 of mail naar info@cob.nl 
o.v.v. Jubileumboek 40 jaar ondergronds bouwen. Vermeld  
in het bericht uw naam, adres, telefoonnummer en uw 
 lidmaatschapnummer van KIVI NIRIA (indien van toepassing). 
 

Een reis langs mijlpalen en 
hoogtepunten uit de 
Nederlandse tunnelbouw 

Bestel nu uw KIVI NIRIA TTOW jubileumboek!



 

Kort Lezen Doen

De beelden vormen samen met begeleidende teksten 
de ingrediënten voor het luxe gebonden boek Nederland 
Ondergronds. Met tweehonderdveertig pagina’s geeft 
het verzamelwerk een uniek beeld van wat er onder de 
grond te vinden is. Ook laat het boek zien dat er steeds 
meer  activiteiten en plannen ontstaan om de bodem te 
benutten. Betrokkenen uit de wereld van het ondergronds 
bouwen komen aan het woord  en geven hun visie over  
het  gebruik van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Nederland Ondergronds zal in 2012 het daglicht aan
schouwen. Zodra de verschijningsdatum bekend is, leest  
u dit op de website van het COB en in de Onderbouwing. 

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over participatie
mogelijkheden en de special edition, kunt u contact 
 opnemen met Sonja de Vries: info@atelier1602.com

Uitgeverij D33 publicaties

Tunnels, stations, depots, besturingsbunkers, graftombes, grotten; Gijs Dragt en Sonja de Vries 
hebben de afgelopen jaren Nederland doorkruist, op zoek naar bijzondere ondergrondse locaties in 
alle provincies om te fotograferen. Het werd een groot succes. Variërend van een atoomschuilkelder 
in Delfzijl, grotwoningen in Limburg, muziekoefenruimtes in Enschede tot een kolentransportband 
op de Maasvlakte. Alle locaties werden zowel onder- als bovengronds vastgelegd door fotograaf-
beeldend kunstenaar Gijs Dragt. 

Nederland Ondergronds

De oude distilleerderij van het familiebedrijf Nolet te Schiedam is sinds 2008 via een tunnel verbonden met het logistiek centrum aan de overzijde van de Buitenhaven.  

De jeneverstokerij won hiermee in 2007 de Schreudersprijs.

Colofon

De Onderbouwing wordt 
uitgegeven door het Nederlands 
Kenniscentrum Ondergronds Bouwen en 
Ondergronds Ruimtegebruik (COB). Met 
het magazine wil het COB partijen die 
betrokken zijn bij ondergronds bouwen, 
informeren en inspireren. 

Het COB heeft tot doel kennis, 
kunde en innovatie te ontwikkelen 
voor ondergronds ruimte gebruik en 
ondergronds bouwen. Dit doet het COB 
door praktijk onderzoek en samenwerking 
binnen een netwerk van deskundigen. 
Kennis komt tot stand in een publiek
private, maatschappelijke context, om te 
komen tot resultaten die breed worden 
geaccepteerd en die leiden tot een 
verantwoorde toepassing met maat
schappelijk en economisch rendement. 
Het   COB bestaat sinds 1995.

Adres
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
0182  54 06 60
info@cob.nl
www.cob.nl
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Nieuwe zoekfunctie gereed

Misschien had u het al opgemerkt: de 
website van het COB wordt nog steeds 
verbeterd. Sinds 1 december is er weer 
een stap gezet: een nieuwe zoek- 
functie maakt de kennisbank nu goed 
toegankelijk.

De website van het COB bevatte al 
langere tijd een groot aantal rapporten 
en publicaties, maar niemand kon er 
goed bij. Dat is nu wel anders. Onder het 
menu-item Kennisbank vindt u een uit-
gebreide catalogus, voorzien van zoek- 
en filterfunctie. Heeft u gevonden wat 
u zocht? De meeste documenten kunt 
u kosteloos downloaden of tegen een 
kleine vergoeding laten thuisbezorgen.

 

Update zeepkisten 2010

Eind 2010 startten we met acht nieuwe 
initiatieven, naar aanleiding van de 
zeepkisttoespraken op het Technologie-
symposium. Inmiddels is er veel 
gebeurd; sommige werkgroepen hebben 
projecten opgeleverd en zijn zelfs al 
afgerond. Op onze website kunt u hier 
meer over lezen.

 

Zes nieuwe participanten

Afgelopen jaar hebben we zes nieuwe 
participanten mogen verwelkomen bij 
het COB: Croon Elektrotechniek B.V., 
Dunea Duin& Water, H3m Huyben 
Consultancy, Heijmans/Breijn, Hobas 
Benelux B.V. en Kiwa Nederland B.V. 
We kijken uit naar een vruchtbare sa-
menwerking!

 

Correctie

De bovenste afbeelding bij Uit de 
school geklapt, september 2011, geeft 
 onterecht aan dat de temperatuur bij het 
afdichtingsprofiel tot maximaal honderd 
graden oploopt bij gebruik van hittebe-
stendig beton. Het onderzoek wees juist 
uit dat het veel warmer wordt.

Jubileumboek 

40 jaar passie voor  
ondergronds bouwen

Geen uitputtend overzicht, maar een 
reis langs mijlpalen en hoogtepunten. 
 Jubilaris KIVI NIRIA TTOW presenteerde 
op 3 november een uniek jubileumboek, 
vol ondergrondse bouwwerken. Aan de 
hand van prachtige foto’s en persoonlijke 
verhalen toont het boek de hoogtepun-
ten uit vijfenzeventig jaar ondergrondse 
bouwhistorie; van de eerste, de langste, 
de diepste, de meest innovatieve tot de 
meest complexe. Op het Technologie-
symposium werd dit boek gratis uitge-
reikt, maar u kunt het nu alsnog bestellen. 

Leden van KIVI NIRIA TTOW en 
 participanten van het COB betalen 
slechts 15 euro aan administratie- en 
verzendkosten. Voor overige belang-
stellenden is het boek 49,95 euro.
Voor uw bestelling of meer informatie 
kunt u contact opnemen met het COB: 
info@cob.nl of 0182 540 660.

 

Rapport T130:  

Trillingsproblematiek

Als onderdeel van de Kennisagenda start-
te het COB begin 2011 de werkgroep 
Trillingen. In de zomer rapporteerde 
deze groep al aan ProRail; in december 
komt het algemene rapport uit.
De werkgroep Trillingen is een samen-
werkingsverband van ProRail, TNO, 
Deltares, TU Delft, Universiteit Leiden 
en het COB. Samen onderzochten zij de 
 trillingsproblematiek op het spoor: hoe 
kun je hinder door laagfrequente trillingen 
bij goederenvervoer over het spoor 
 verminderen? Een diepgaande analyse 
van de state of the art leidde tot een 
 projectvoorstel, de kern van het rapport.

Meer informatie over het rapport  
vindt u op onze website.

 

Jubileumboek 

Buisleiding  Industrie Gilde

Met het boek Reis door de tijd - 20 jaar 
Buisleiding Industrie Gilde viert het BIG 
haar twintigjarig jubileum. Er wordt 
teruggekeken op de ontwikkelingen in 
het vakgebied en vooruitgekeken naar de 
toekomst. De komende maanden krijgt 
u het boek cadeau als u lid wordt van het 
BIG. U kunt het boek ook los bestellen 
voor twintig euro.  

Neem hiervoor contact op met het 
secretariaat van BIG: 
info@bigleidingen.eu of 079 325 2245

Congres leidingentunnels in Haifa

Op 12 en 13 maart 2012 vindt het 
tweede internationale symposium over 
leidingentunnels plaats. Op het pro-
gramma staan onder andere presenta-
ties over stedelijke gebiedsontwikkeling 
en risicoanalyses.

Het initiatief komt van het Technion 
(Israel Institute of Technology) en het 
ontwikkelingsbedrijf Yefenof in Haifa, de 
ingenieursbureaus Feuerstein Gazit en 
Hompe-Taselaar,en de gemeentelijke 
diensten van Barcelona. Zij organiseer-
den ook het eerste symposium. Tijdens 
een interne werkgroep vorig jaar in 
Barcelona is besloten dat het symposium 
deze keer wederom zal plaatsvinden in 
Haifa, Israel. 

Meer informatie via  
info@hompetaselaar.nl en  
www.utility-tunnels.com
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voorwoord

Terugblikken en 
vooruitkijken 

Met de kerstdagen voor de deur denkt u vast aan heel 
andere dingen, maar ik wil u graag mee terugnemen naar 
3 november; een zachte herfstdag waarop Fort Voordorp 
in het teken stond van passie voor ondergronds bouwen. 
Op het Technologiesymposium discussieerden we samen 
over de ingenieur van de toekomst. Wat moet hij of zij in 
huis hebben in 2020? Deze Onderbouwing vertelt u onze 
bevindingen.

Passie bleek het sleutelwoord. De ingenieur moet gek zijn 
van het vak en gevoel hebben voor de omgeving. Naast 
de inzichten van het congres, presenteren we ook de 
visies van drie buitenstaanders. Paul Oortwijn  (directeur 
NL  Ingenieurs), Salomon Kroonenberg (hoogleraar 
 Toegepaste Geologie, TU Delft) en Annemarie Jorritsma 
(burgemeester Almere) geven aan wat zij verwachten van 
de ondergrondse ingenieur van de toekomst. De mening 
van studenten mag uiteraard ook niet ontbreken, want zij 
zíjn de ingenieurs van 2020. Wat vinden zij van de eisen 
die aan hen worden gesteld?

Op het Technologiesymposium werd ook een  belangrijke 
prijs uitgereikt. De Schreudersprijs 2011 ging naar de 
Rijksgebouwendienst en BAM Civiel Noordwest voor de 
bijzondere ondergrondse bouwprestaties bij de  renovatie 
van het Rijksmuseum. In dit blad leest u meer over het 
winnende project en over de genomineerden en  eervolle 
vermelding. Allemaal laten ze zien hoe innovatief 
 ondergronds bouwen kan zijn.

Met de beste wensen,
Merten Hinsenveld

PS. Leest u ook het artikel over onze vier nieuwe   
initiatieven! We kunnen uw hulp altijd goed gebruiken.

Reageer op Merten Hinsenveld via
merten.hinsenveld@cob.nl of 0182-540667 

Museumparkgarage Rotterdam. (Foto: Bert de Jong)
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THEMA

De ondergrondse ingenieur 
van de toekomst

Inhoud

Welke eigenschappen zijn in de 
 toekomst het meest belangrijk voor 
een civiel ingenieur? Moet hij of zij 
zich breder ontwikkelen of toch 
 vooral concentreren op de techniek? 
In deze Onderbouwing peilen we  
de meningen. / pagina 8

De geoloog
De ondergrond als onvervangbaar 
archief
Emeritus hoogleraar Salomon Kroonenberg 
(Toegepaste Geologie, TU Delft) twijfelt geen 
moment. De waarde van een ongeschonden 
ondergrond moet deel uitmaken van de 
afweging bovengronds/ondergronds.
/ pagina 14 

De student
Toekomstige ingenieurs aan  
het woord
Over hen hebben we het hier: jongens en 
meiden die nu aan TU of TH studeren. Zij 
denken anders over de toekomst van hun vak 
dan de huidige generatie. / pagina 16

De ingenieur
Bouwplaats zonder hekken
Meer interactie, meer samenwerking.  
De ingenieur komt achter de (figuurlijke) 
hekken van de bouwplaats vandaan. Dat is  
de verwachting van Paul Oortwijn,  
directeur NLIngenieurs.
/ pagina 18

Technologiesymposium
Drie sprekers, zes competenties
Markus Thewes (Ruhr-Universität Bochum), 
Martijn Smitt (Strukton) en Patrick Buck 
(ProRail) verdedigden op het Technologie-
symposium elk twee eigenschappen van de 
ingenieur van de toekomst. Wat vond u 
hiervan? / pagina 10

De burgemeester
De visie van Annemarie Jorritsma
“Het gaat om samenwerking en synergie.  
Een stadsingenieur hoort te weten wat er 
leeft in de stad en moet kunnen communice-
ren met andere diensten en overheden.” 
/ pagina 13
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PrAKTIJK 

Risico’s beheersen bij werken onder overdruk
 “Arbeidsomstandigheden en menselijk handelen: de belangrijkste risicofactoren 
bij werken onder overdruk”, aldus Ben van der Putten, duikerarts bij de Arbo Unie. / pagina 26

Tunnel door tunnel in Spoorzone Delft
Een nieuwe spoortunnel is niet zomaar aangelegd. Zeker niet te midden van auto- en tramverkeer 
en woonhuizen. Dat vergt de nodige logistiek en interactie met de omgeving.  / pagina 40

Betere afweging bij aanleg kabels en leidingen
Een nieuwe webtool maakt aanlegmethoden voor kabels en leidingen inzichtelijk. 
Zo blijven sleufloze technieken niet langer buiten beschouwing. / pagina 46

nETwErK & CoB

Een dag vol ondergronds bouwen
De Projectenmarathon van KIVI NIRIA TTOW en het COB voerde van parkeergarage naar tunnel 
naar sleuf: uiteenlopende projecten, allemaal interessant. / pagina 22

Gezocht: uw expertise
Komend jaar wil het COB samen met haar participanten vier nieuwe vraagstukken oppakken. Komt 
u ons helpen? / pagina 38

Vaart maken in de trillingsproblematiek
Meer treinen, andere routering, maar geen toename in overlast. Commissie T130 onderzocht 
maatregelen om trillingshinder te beperken. Binnenkort verschijnt het rapport. / pagina 42

SPECIAL: SCHrEudErSPrIJS 2011

De Schreudersprijs ging dit jaar naar BAM Civiel Noordwest en de Rijksgebouwendienst voor  
hun ondergrondse prestaties bij de renovatie van het Rijksmuseum. Een beloning voor lef en  
creativiteit. Vier projecten werden het net niet: lees meer over de genomineerden, met in het  
bijzonder de Groene Loper. Dit project ontving de eervolle vermelding.  / pagina 29

En vErdEr

www.cob.nl  Een greep uit het nieuws op de website. / pagina 4
case  Drie voorstellen voor de IJmeerverbinding.  / pagina 6
In Focus  Het eerste stukje Noord/Zuidlijn is open voor publiek. / pagina 20
DIalooG  Renovatie gemaal: mogelijk gemaakt door samenwerking. / pagina 24
uIt De school Geklapt  Betere besluitvorming voor bebouwing op tunnels. / pagina 36
zo kan het ook  Logeren onder maaiveld. / pagina 44
kort, lezen, Doen  Op de hoogte en op de agenda. / pagina 49
coloFon / pagina 49
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Drie internationale spoor-awards 
voor Nederlandse bedrijven

Station Hilversum, Emmen-Zuid en de Drontermeertunnel 
zijn in de prijzen gevallen bij de Brunel Awards 2011. De  Brunel 
Award is een prestigieuze internationale prijs voor spoor-
ontwerpen die elke drie jaar wordt uitgereikt.

In de categorie Stations zijn station Hilversum en Emmen-Zuid in de 
prijzen gevallen. Het ontwerp van Arcadis voor station Hilversum werd 
beloond voor het goed combineren van reizigers en fiets- en voetver-
keer. StudioSK, de ontwerpstudio van Movares, maakte het ontwerp 
voor station Emmen-Zuid, waarbij voor het eerst in Nederland wacht-
ruimtes voor trein- en busreizigers zijn gecombineerd. 

StudioSK ontving een tweede award voor het ontwerp van de tunnel-
gebouwen bij de Drontermeertunnel. De jury prees de samenhang met 
het omliggende landschap, waar de  faunapassages achter het gebouw 
een goed voorbeeld van zijn.

Lees meer op de website van Arcadis (via tinyurl.com/award-arcadis) en 
Movares (via tinyurl.com/award-movares).

Boren naar aardwarmte

Op 1 december start Arcadis met het boren van twee 
geothermieputten in het glastuinbouwgebied Californië 
in Grubbenvorst. De locatie ligt midden in Greenport 
Venlo met bestaande en toekomstige kassencomplexen. 

Vanuit de twee tot drie kilometer diepe putten wordt straks 
warm water omhoog gepompt om de kassen van Wijnen 
Square Crops te verwarmen. Het verwachte geothermische 
vermogen is circa zes megawatt. De boringen zullen samen 
tachtig tot honderd dagen duren. Voor Arcadis vormen de 
twee putten het eerste project op het gebied van geothermie. 
“De markt voor duurzame energie is belangrijk voor ons”, 
aldus algemeen directeur Rob Mooren van Arcadis Neder-
land. “Wij verwachten de komende jaren veel van deze markt. 
 Geothermie is één van die ontwikkelingen.”

Lees het persbericht van Arcadis via tinyurl.com/bericht-arcadis

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

Techniekgebouw bij de Drontermeertunnel. (Foto: Movares)

Blauw licht zuivert Brusselse tunnel? 
 
Het Europees consortium PhotoPAQ onderzocht in de  
Brusselse Leopold II-tunnel  de zuiverende effecten van 
 fotokatalytisch cement. Er is titaandioxide in verwerkt, een 
stof die geactiveerd wordt door uv-licht en dan vervuilende 
stoffen moet aantrekken. Zo worden onder andere de stiksto-
foxiden van de uitlaatgassen omgezet in minder schadelijke 
stoffen, wat resulteert in een gezuiverde lucht. De resultaten 
van het onderzoek worden verwacht in 2012.

Lees meer op onze website: tinyurl.com/cob-brussel

Glastuinbouw (Foto: Flickr)
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Ondergronds 
Nottingham in 3D

Er verschijnen in hoog tempo virtuele, 
 onderaardse zwerf tochten op YouTube. 

Het is het werk van Trent & Peak Archae-
ology. Het bedrijf is bezig een deel van de 

ruim vijfhonderd gewelven onder Notting-
ham (UK) driedimensionaal in kaart te brengen. 

Nottingham is gebouwd op een laag zandsteen van ongeveer 

 honderd meter dik. Sinds mensenheugenis zijn daarin holtes uitgegraven voor gebruik als 

 woning, koele bergplaats, om zand te winnen, als vluchtroute en als schuil kelder. In maart 

2010 begon Trent & Peak Archaeology, de archeologische afdeling van de universiteit van 

Nottingham, met een inventarisatie van de grotten onder de stad. Met een laserscanner 

wordt een driedimensionaal model van iedere grot gemaakt, waarin een virtuele camera 

kan ronddwalen. Inmiddels zijn meer dan honderzestig video’s verschenen, in lengte 

uiteen lopend van nog geen minuut tot meer dan tien minuten.

Lees het oorspronkelijke bericht van het NRC Handelsblad via tinyurl.com/nrc-notting-
ham. De YouTube-filmpjes vindt u via tinyurl.com/3dfilmpje-1, tinyurl.com/3dfilmpje-2 
en tinyurl.com/3dfilmpje-3 of scan onderstaande QR-codes met uw smartphone.

Hanzetunnel geopend 
voor verkeer 

Vijf tuktuks waren de eerste voer-
tuigen door de nieuwe Hanzetunnel 
bij Amersfoort. De tunnel onder de 
A28 is voor zowel fietsers als auto-
verkeer de derde ontsluiting van 
de wijk Vathorst. Hierdoor kan het 
toenemende verkeer beter en sneller 
afgewikkeld worden.

Vrijdag 4 november reden de Amersfoortse 
wethouder Hans Buijtelaar en de Utrechtse 
gedeputeerde Remco van Lunteren in 
tuktuks door de Hanzetunnel, waarmee 
de verbinding officieel werd geopend 
voor  verkeer. Combinatie VolkerWes-
sels  Vathorst Corlaer, bestaande uit KWS 
Infra en Van Hattum en Blankevoort 
Regio Noord, bouwde zo’n twee jaar aan 
de  Hanzetunnel. De voorbereidende 
 werkzaamheden startten eind juni 2009; 
in maart 2010 werd met de bouw van de 
tunnelbak begonnen. 

Meer informatie over het project vindt u  
op de website: tinyurl.com/ht-amersfoort

Ondergrondse vleugel van het Drents Museum. (Foto: Collingridge)

Vernieuwd Drents Museum is open

Woensdagmiddag 16 november 2011 heeft Hare Majesteit Koningin 
Beatrix het vernieuwde Drents Museum in Assen heropend. Architect 
Erick van Egeraat ontwierp een geheel ondergrondse museumvleugel, 
een kunstwerk op zichzelf.

De nieuwe museumvleugel wordt gebruikt als tentoonstellingsruimte voor 
 internationale exposities. Van Egeraat maakte een transparante publieks-
ruimte die de moderne en monumentale gedeelten van het museum met elkaar 
verbindt. In de Onderbouwing van december 2010 vertelde projectmanager en 
opdrachtgever Gerben Saalmink van de provincie Drenthe dat de nieuwbouw een 
echt huzarenstukje is. “Op de plek van de nieuwe ondergrondse vleugel stond 
een koetshuis uit de achttiende eeuw. Dat hebben we ingepakt en vierentwintig 
meter verplaatst. Nadat de kelderbak gerealiseerd was, hebben we het gebouw 
meter voor meter weer op z’n oude plek gezet.” 

Lees meer over de verbouwing op de website van RTV Drenthe via  
tinyurl.com/ rtv-museum
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Case
IJmeer

Op drie manieren heen en weer
“De noordelijke Randstad moet uitgroeien tot een duurzame, internationaal 
 concurrerende topregio”, aldus Rijkswaterstaat. Een openbaar vervoerverbinding 
tussen Amsterdam en Almere hoort daarbij, mits de kosten binnen de perken 
blijven. Drie consortia werden verzocht hun eerste visie voor zo’n IJmeer-
verbinding nader vorm te geven. De resultaten ziet u hier.

Van eiland naar eiland
Het consortium van Jacobs, APPM en Posad werd gevraagd een boven-
grondse oplossing uit te werken. In hun ontwerp kruisen vier tuibruggen 
het IJmeer, om zo IJburg en Almere via drie nieuwe kunstmatige eilanden 
met elkaar te verbinden. De eilanden maken lagere bouwkosten mogelijk.

Hooggelegen park 
In IJburg rijdt de metro straks extra hoog, zodat er onder de metrolijn ruim-
te blijft voor de bestaande groenstrook en de IJburgtram. Daarnaast wordt 
op de metrolijn een park aangelegd, zoals de High Line in New York.

(Beelden: Jacobs/APPM/Posad)
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Vrij uitzicht 
M55, een consortium van Mott MacDonald en MNO 
Vervat BV, werkte op verzoek een ontwerp met tunnel 
uit. Voordeel is dat het vrije zicht op het IJmeer niet 
wordt verstoord. Om de kosten te beperken is gekozen 
voor een afgezonken tunnel.

Toegang per eiland
Aan beide kanten van de verbinding komt de tunneltoe-
gang op een nieuw aan te leggen eiland. Tunneltoegang 
Pampus wordt als schiereiland voor de dijk van Almere 
aangelegd. Hier kunnen eventueel de elementen van de 
zinktunnel worden gebouwd.

Twee varianten
Movares kreeg de opdracht twee varianten uit te werken: een brug en een 
tunnel. De brug moet het beeldmerk van de regio worden, met een grote 
boog en ranke uitstraling. De tunnelvariant gaat uit van een afgezonken 
tunnel van 4,2 kilometer. Aan beide zijden komt de toegang op een nieuwe 
dijk, zodat de tunnel zo kort mogelijk wordt.

Onder het strand
In IJburg komt de metrohalte onder het geplande strand. De tunnelmond 
wordt onderdeel van het gebied, doordat deze is vormgegeven als grote 
trap, met uitzichtpunten gericht op de zon.

Meer informatie
In december 2011 besluit Werkmaatschappij Amsterdam-

Almere in kader van de Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen 

welke varianten verder worden onderzocht. Op grond hiervan 

neemt het kabinet eind 2012 een voorkeursbesluit, dat zal 

worden verwerkt in de Rijksstructuurvisie. Meer informatie 

vindt u op onze website (tinyurl.com/cob-case).

Afweging ondergronds/bovengronds
Ieder consortium kreeg een eigen opdracht mee voor de IJmeerverbinding: onder-

gronds, bovengronds of een combinatie. Hierdoor kan de afweging ondergronds/

bovengronds in een vroeg stadium, breed en gebiedsgericht gemaakt worden. 

Deze werkwijze sluit aan bij het Afwegingskader Ondergronds vs. bovengronds 

bouwen dat het COB ontwikkelt op verzoek van Rijkswaterstaat. Dit kader vormt 

een strategie om bijvoorbeeld de gevolgen voor de leefomgeving, hinder, kosten en 

baten en de impact van het bouwproces mee te laten wegen in de besluit vorming. 

De voor- en nadelen van ondergronds bouwen worden zo inzichtelijk, zodat een 

optimale oplossing wordt gekozen. Naar verwachting zal het Afwegingskader 

volgend jaar gereed zijn.

(Beelden: M55)

(Beelden: Movares)



Foto: iStockphoto, Sean Warren

Ondergronds bouwen wordt steeds  complexer.  
We bouwen in en onder de stad. De rol van de 
 omgeving neemt  daarmee toe. Bestaande functies  
in de ondergrond, een veelheid aan functies in de 
bovengrond, veel stakeholders,  mondige burgers … 
De tijd dat een civiel ingenieur zich alleen op de 
technische kant van ondergronds bouwen kon 
 richten, lijkt  voorgoed voorbij. Of moet de nadruk 
op techniek juist blijven en moeten anderen zich om 
de omgeving bekommeren? Een discussie over de rol 
en de gewenste competenties van de  ingenieur van  
de toekomst is noodzakelijk.

De ondergrondse 
ingenieur van de 
toekomst



Foto: iStockphoto, Sean Warren
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Op zoek naar de zachte kant 
van de ingenieur

De ingenieur van de toekomst zal vooral omgevingssensitiever moeten worden.  

De ruim driehonderd deelnemers aan het Technologiesymposium van het COB en 

KIVI NIRIA TTOW kozen dat aspect in meerderheid als belangrijkste aandachtspunt. 

Het aanstellen van een hoogleraar omgevingsmanagement was een van de opties die 

uit de zaal kwamen voor het verankeren van omgevingsgerichte competenties in  

het onderwijs.

vErSLAG | TECHnoLoGIESYMPoSIuM

“Je kunnen inleven in de bovengrond is vaak belang-
rijker dan het wroeten in de ondergrond”, aldus Patrick 
Buck (directeur Projecten ProRail) in zijn betoog voor 
de omgevingssensitieve ingenieur. “Technische  kennis 
spreekt voor zich. Dat is de basis. Daarnaast is het 
 kunnen omgaan met de bovengrond nood zakelijk. 
Transparantie, eerlijkheid en duidelijkheid  
zijn noodzakelijke vaardigheden. Daarvoor is een 
omslag in het denken nodig. De rationele ingenieur 

wil alles in  modellen kunnen weergeven en kan er vaak 
maar moeilijk mee omgaan als de omgeving vanuit 
emotie reageert.”

Buck deed in zijn verhaal geen afbreuk aan de nood-
zakelijke technische kennis. Die stelde hij nadrukkelijk 
als een basisvoorwaarde, waar omgevingssensiti-
viteit bovenop moet komen. Daarmee sloot hij aan 
bij de woorden van TTOW-voorzitter Jan Jonker in de 

(Foto: Frank Penders)
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vErSLAG | TECHnoLoGIESYMPoSIuM

 openingsspeech. Jonker pleitte ervoor de technische 
kant vooral niet uit het oog te verliezen en te komen 
tot een samenspel van harde en zachte competen-
ties om de ingenieur van de toekomst tot een breder 
inzetbare spil in het proces te maken. De zaal volgde 
die gedachtegang in grote lijnen, alhoewel er ook voor 
werd gepleit het ingenieursvak volledig te richten op 
de techniek, waarbij sensitiviteit voor de omgeving dan 
maar gezocht moet worden bij functionarissen in de 
naaste omgeving van de ingenieur. Een van de aan-
wezigen stelde dat voor het inbedden van omgevings-
sensitiviteit in de opleiding de aanstelling van een 
hoogleraar omgevingsmanagement nodig is. 
Nadat Cees Brandsen (hoofdingenieur-directeur van 
de Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat) de gewenste 
sensitiviteit koppelde aan het klantbelang, was de 
strijd beslecht. “De vraag die de ingenieur moet 
kunnen beantwoorden, is: wat gaat het eindproduct 
betekenen voor de klant?”

Competenties kiezen
De zaal had de keuze uit zes competenties voor de 
ingenieur van de toekomst, per twee ingebracht door 
achtereenvolgens de Duitse hoogleraar tunnel techniek 
Markus Thewes, Strukton-directeur Martijn Smitt 
en de reeds genoemde Patrick Buck, respectievelijk 
vanuit de invalshoeken internationaal/educatief, 
opdrachtnemer en opdrachtgever. Roderik van Grieken 
van het Nederlands Debatinstituut leidde de zaal met 
grote vaardigheid door de afweging heen. Het publiek 
 bepaalde steeds in een stemronde welke van de twee 
besproken eigenschappen zij het belangrijkst vond. 
Van de drie overgebleven competenties werd aan 
het einde vastgesteld waar het nu nog het meest aan 
 ontbreekt. Dat bleek omgevingssensitiviteit te zijn.

Door de gekozen aanpak kwam de nadruk van het 
debat op de noodzaak van omgevingssensitiviteit te 
liggen, waarmee andere essentiële competenties voor 
aankomend ingenieurs ogenschijnlijk wat onder-
sneeuwden. De discussie in de zaal gaf echter aan dat 
ook andere competenties van de ingenieur van de toe-
komst de gemoederen in beroering kunnen brengen.

Internationaal denken
Markus Thewes voorspelde in zijn bijdrage dat het 
zwaartepunt in de behoefte aan ingenieurs in de 
 toekomst buiten West-Europa zal liggen. Afstu-
derenden hebben als gevolg daarvan veel meer 
 mogelijk heden om internationaal carrière te maken. 
“Inter nationaliteit in de opleiding is belangrijk.  
TU Delft geeft wereldwijd het goede voorbeeld door 
 lessen in het Engels aan te bieden. De ingenieur van 
de toekomst moet dan wel anders over mobiliteit 
gaan denken.” En om internationaal mee te kunnen 
komen, blijft volgens Thewes de nadruk op  technische 

Zes competenties van de ingenieur van de toekomst

Markus Thewes

• Internationality, Mobility and Technical Excellence 

• Maintenance and Rehabilitation of existing infrastructure

Martijn Smitt

• Letterlijk gek zijn op zijn vak, gedreven vanuit zijn hart 

• Zich verantwoordelijk VOELEN voor het hele project 
 (ook al is hij het niet) 

Patrick Buck 

• Omgevingssensitief 

• Anders kunnen denken over de betekenis van installaties 
 en veiligheid

Markus Thewes is professor aan en hoofd van het Institute for Tunnelling, Pipeline Technology and 

Construction Management van de Ruhr-Universiteit Bochum, Duitsland. Hij werkte onder andere 

voor Phillip Holzmann AG en Herrenknecht AG. In Nederland was Thewes betrokken bij het ontwerp 

en constructie van de Westerscheldetunnel. (Foto: Frank Penders)

Patrick Buck is sinds 2007 directeur Projecten bij ProRail; daarvoor gaf hij binnen ProRail leiding aan 

de realisatie van de Betuweroute, waarvan de laatste tien jaar als projectdirecteur. Buck is eerder 

zeventien jaar werkzaam geweest bij bouwbedrijf Grontmij. (Foto: Frank Penders)
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 aspecten van de opleiding noodzakelijk. “Techniek is het funda-
ment van het vak. Dat kun je in de praktijk moeilijk meer aanvul-
len. In tegenstelling tot managementvaardigheden, die je wel in 
de praktijk kunt verdiepen.”

Thewes’ tweede stelling had betrekking op de groeiende onder-
houds- en renovatieopdracht voor bestaande infrastructuur.  
“In West-Europa is de toename van nieuwe infrastructuur 
beperkt, terwijl de behoefte aan renovatie groeit. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw bestond werk aan de infrastructuur 
in Duitsland voor twintig procent uit renovatie. In 2005 was dat 
al zestig procent en die trend zet zich voort. In dat segment zijn 
straks dus de meeste banen te vergeven. Maar wie hier in de 
zaal heeft dat renovatie- en onderhoudsaspect in zijn of haar 
 opleiding gehad? Ik in ieder geval niet.”

De zaal gaf in bescheiden meerderheid de voorkeur aan het 
 belang van internationalisering, mobiliteit en technische 
 uitmuntendheid, boven meer aandacht voor onderhoud en 
renovatie. Daarmee konden renovatie en onderhoud overigens 
op meer bijval rekenen dan de onderwerpen die bij de andere 
sprekers afvielen. Getuige de reacties in de zaal is renovatie en 
onderhoud geen ‘sexy’ onderwerp, maar de onvermijdelijkheid 
ervan wordt wel degelijk erkend.

Techniek is niet genoeg
Net als Jan Jonker eerder op de dag ging Martijn Smitt er in zijn 
betoog vanuit dat “ook in de toekomst een ingenieur technisch  
is opgeleid en kennis heeft van state-of-the-arttechnieken.”  
Om er meteen aan toe te voegen: “Maar dat is niet genoeg. Om 
de toekomstige complexiteit te kunnen overleven en vanuit 
het vak ingenieur daadwerkelijk waarde toe te voegen aan dat 
complexe proces, zijn vanuit het perspectief van de bouwer twee 
kerncompetenties van essentieel belang. Of eigenlijk moet ik 
zeggen: het vraagt een specifieke mentaliteit met twee kern-
punten: letterlijk gek zijn op je vak en je verantwoordelijk voelen 
voor het hele project, ook als je dat strikt formeel niet bent.” De 
discussie over het belang van het een of het ander bleek al snel 
een kip-of-het-ei-discussie, waarbij duidelijk werd dat het je 
werkelijk verantwoordelijk voelen voor een project, voortvloeit 
uit gedrevenheid en passie voor het vak. De zaal koos dan ook 
in grote meerderheid voor de eerste stelling van Martijn Smitt: 
 letterlijk gek zijn op je vak is noodzakelijk voor succes.

Patrick Buck lanceerde naast zijn winnende betoog over 
 omgevingssensitiviteit een stelling over het belang van kunnen 
omgaan met het bevoegd gezag waar het gaat om installaties 
en veiligheid. “Aan ondergrondse voorzieningen worden vanuit 
het oogpunt van veiligheid hoge eisen gesteld. Voor de onder-
grondse ingenieurs van de toekomst betekent dit dat zij heel 
anders  moeten leren denken, omdat ze te maken krijgen met 
het bevoegd gezag, dat heel anders in elkaar zit dan de rationele 
ingenieur. Veiligheid is soms meer subjectief dan objectief”, 
hield hij zijn gehoor voor. De zaal gaf de voorkeur aan het bredere 
begrip omgevingssensitief, mede omdat het anders omgaan met 
het bevoegd gezag eveneens omgevingssensitiviteit vergt.

Aan het einde van het debat werd de zaal gevraagd welke van de 
drie belangrijkste competenties nu nog het meest ontbreekt bij 
de ingenieur. Omgevingssensitiviteit, zo gaf een duidelijke meer-
derheid aan. Een mooie conclusie, omdat deze competentie het 
verst lijkt af te staan van het beeld van de traditionele ingenieur. 
Maar in werkelijkheid is het beeld genuanceerder. De vraag of de 
ingenieur van de toekomst andere competenties nodig heeft, is 
volmondig met ja beantwoord. Tegelijkertijd is echter duidelijk 
geworden dat daarbij een heel scala aan invalshoeken een rol 
speelt. Complexere projecten in dichtbevolkte gebieden, mondi-
ger burgers, veranderende wetgeving en verantwoordelijkheden, 
de grotere nadruk op veiligheid en de onderhouds- en renovatie-
vraag: het zijn stuk voor stuk aspecten die invloed hebben op wat 
we van de ingenieur van de toekomst verwachten. Dat kennis van 
techniek daarbij een vaste waarde blijft, staat als een paal boven 
water. Maar dat dat alleen niet voldoende is, ook.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie over de sprekers en het Techno-

logiesymposium. U vindt hier ook alle presentaties van de parallelsessies.

Martijn Smitt is directeur van Strukton Civiel en expert op het gebied van zinktunnels. Hij speelde 

een prominente rol bij grote projecten als de Noord/Zuidlijn en het Koreaanse ‘Busan Geoje Fixed 

Link’, de diepste afzinktunnel ter wereld. (Foto: Frank Penders)
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De visie van

Annemarie Jorritsma (VVD) is sinds 2003 burgemeester van Almere. Daarvoor was ze onder 
andere werkzaam als minister 

van Verkeer en Waterstaat en minister van Economische Zaken.

‘Gelukkig zijn we door  
Wageningen ontworpen’
Almere, zevende stad van het land. 
Een groeigemeente met een eigen 
inge nieursbureau, waar omgevings
sensitiviteit  volgens burgemeester 
 Annemarie Jorritsma onmisbaar is. 

”In Almere hebben we een eigen inge-
nieursbureau. Naarmate we in projecten 
vaker design-en-constructcontracten 
gebruiken, is het belangrijker dat je ervoor 
zorgt dat je een goede opdrachtgever 
bent. Voor zo’n afdeling is het belangrijk 
dat men de strategische doelen van de 
gemeente kan vertalen, transparante 
aanbestedingstrajecten organiseert en 

de regie houdt. De uitdaging is dat het 
ingenieursbureau geen eigen leven gaat 
leiden, maar heel goed weet wat de 
 interne opdrachtgevers verwachten.
Je moet dus wel heel veel omgevings-
sensitiviteit hebben. Die eigenschap is 
niet bij alle ingenieurs aanwezig. Het is 
moeilijk om empathisch te zijn en de 
 burger erbij te betrekken als je zelf de 
oplossing al denkt te hebben gevon-
den. Je komt er bij de burger niet met 
kant-en-klare oplossingen. Als je over 
de probleemstelling praat in plaats van 
over de oplossing, kom je er veel gemak-
kelijker samen uit. We hebben in Almere 

pittige gesprekken over verdichting. Dat 
is een moeilijke discussie in een stad die 
zo landschappelijk is. Toch kun je ook 
 bewoners enthousiast krijgen als je ze 
vraagt mee te denken over de probleem-
stelling. Als die gedeeld wordt, kom je 
 samen tot resultaat. Met duurzaam 
 bouwen als kern gegeven, groeien we in 
 Almere naar meer  organische steden-
bouw. In planning en  uit voering heb je 
daarvoor een totaal andere manier van 
werken nodig. Ik geloof niet dat je dat al 
terugvindt in de opleiding in Delft.  
Een stadsingenieur hoort te weten 
wat er leeft in de stad en moet  kunnen 
 communiceren met andere diensten 
en andere  overheden. Het gaat om 
 samenwerking en synergie. Bij een stad  
in ontwikkeling is dat dubbel nodig.
In deze stad is omgevingssensitiviteit 
lang een overbodige eigenschap  geweest. 
Men kon werken in het greenfield. 
Een paradijs voor ingenieurs. Gelukkig 
zijn wij  ontworpen door ingenieurs uit 
 Wageningen. Want o wee, als men dat 
destijds aan Delft had gevraagd. Dan 
 hadden we nu een compacte stad gehad. 
Het is aan Wageningen te danken dat we 
een landschapsstad hebben.” 

Op onze site vindt u de reactie van Maurits de 

Hoog, voorzitter van de afdeling Urbanism aan 

de TU Delft. Wilt u ook reageren? Mail dan naar 

redactie@cob.nl
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InTErvIEw | Prof. dr. SALoMon KroonEnBErG

‘Ik pleit simpelweg voor  
interesse van de ingenieur 
voor de grond waarin hij aan 
het graven is’

Als we discussiëren over de competenties die de 

 ingenieur van de toekomst zou moeten hebben,  

hoort daar dan ook bij dat een ingenieur een ethische 

afweging moet kunnen maken? Is de functie van  

een ondergronds bouwwerk het waard de ondergrond 

te verstoren? Emeritus hoogleraar Salomon 

 Kroonenberg twijfelt geen moment. De waarde van  

een ongeschonden  ondergrond moet deel uitmaken  

van de afweging  bovengronds/ondergronds.

In zijn populairwetenschappelijk boek Waarom de hel 
naar zwavel stinkt pleit Kroonenberg voor meer kennis 
van en begrip voor de ondergrond. “Zo leren we dat we 
de ondergrond niet langer moeten zien als een black 
box om tunnels in te graven, als een  supermarkt voor 
grondstoffen, als een tapijt om afval onder te vegen, 
of als laatste rustplaats voor de doden, maar veel-
eer als een onvervangbaar archief, en als een levend 
 eco systeem waarvan we nog maar nauwelijks de 
 rijkdom hebben kunnen peilen.” 
 
De rol van de ingenieur in de verstoring van de 
 ondergrond zit de gepensioneerde Delftse hoogleraar  
duidelijk niet lekker. In zijn uittreerede in maart 2010 
doet hij verslag van een bezoek aan de toekomstige 
parkeergarage onder het Rokin, waar hij het beroemde 
basisveen met eigen ogen kon aanschouwen. Het 
 basisveen dat in zoveel geologische studies een rol 
speelt, waaronder die van dr. Saskia Jelgersma, die met 
haar proefschrift uit 1961 een belangrijke basis legde 
voor onderzoek naar de zeespiegelstijging. Salomon 
Kroonenberg: “En als een flits schoot door mij heen: 
wat zonde dat die verdomde ingenieurs dit unieke stuk-
je geschiedenis van de Nederlandse ondergrond straks 
volspuiten met beton, en dat niemand dat ooit meer zal 
kunnen zien. (..) Want eigenlijk hebben we een enorm 
stuk archief over de ondergrond weggegraven.”

THEMA  •  DE onDErgronDsE IngEnIEUr van DE t oEkoms t

Respect voor de wetenschappelijke waarde van de 
ondergrond. Dat is waar hij om vraagt. “Zoals we het 
Verdrag van Malta hebben voor het veiligstellen van 
archeologische vindplaatsen, zo zouden we een verdrag 
moeten hebben voor het geologisch erfgoed. Een 
Verdrag van Delft, waarin staat dat bij ingrepen in de 
ondergrond het geologisch erfgoed en de ondergrondse 
ecosystemen moeten worden geïnventariseerd, en 
waardevolle elementen waar mogelijk gespaard.”

‘Er moet toch iemand zijn die doorzichtig  beton kan 
 bedenken? Daar heb je toch  ingenieurs voor?’
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Prof. dr. Salomon Kroonenberg (1947) 

promoveerde in de fysische geografie  

aan de Universiteit van Amsterdam. 

Hij was van 1996 tot 2009 hoog-

leraar  geologie aan de TU Delft. 

In mei 2011 verscheen zijn boek 

Waarom de hel naar zwavel stinkt 

(ISBN 9789045018768). Zie ook 

www.salomonkroonenberg.nl 

(Foto: ANP Photo)

Grasplantages
Kroonenberg chargeert graag om zijn punt duidelijk 
te maken. “Waarom willen we zo nodig de A4 in een 
tunnel? Om het landschap te beschermen. Dat is al 
 verpest. De bovengrond bestaat uit grasplantages, 
terwijl de bodem daar nog maagdelijk is. Laat dat 
 ongerept!” Minstens zo gloedvol is zijn pleidooi voor 
het zichtbaar maken van de ondergrond in onder-
grondse projecten. Zo pleitte hij voor een doorzichtige 
scheidingswand bij Spoorzone Delft, zodat voorbij-
gangers de opbouw van de oorspronkelijke ondergrond 
kunnen zien. “Ik heb dat voorstel gedaan, maar ik ga 
er verder niet achteraan lopen. De ondergrond heeft 
maatschappelijke waarde. Dat is wat ik wil laten zien. 
Daarbij loop ik het applaus niet achterna. Er wordt nu 
over nagedacht. Dat is een begin. Er moet toch iemand 
zijn die doorzichtig beton kan bedenken? Daar heb je 
toch ingenieurs voor? Bedenk maar eens wat. Want als 
de ondergrond eenmaal is afgedekt, is hij verpest.”
“Ik zoek geen activisten. Ik pleit simpelweg voor 
 interesse van de ingenieur voor de grond waarin hij aan 
het graven is. Wie de aarde bewerkt, moet weten waar 
hij aan werkt. En als je vervolgens snapt hoe die aarde 
in elkaar zit, zijn ook de risico’s van wat je doet, minder 

groot. In dat licht is het verbazingwekkend dat er nog 
steeds gewerkt wordt met 3D-beelden op basis van 
boringen. Waarom doet men dat niet – net als de olie-
geologen – met seismische metingen? Je kunt gewoon 
virtueel door een olieveld heenlopen. Waarom kunnen 
civiel ingenieurs nog niet virtueel door de laagpakket-
ten heenlopen waar hun tunnel straks doorheen moet? 
Het is onbegrijpelijk dat in de ingenieursgeologie de 
meeste gegevens nog steeds afkomstig zijn van punt-
waarnemingen, waarbij men maar moet raden wat er 
tussen twee boorgaten in ligt. Ingenieurs lopen wat dat 
betreft vreselijk achter. Het ontbreken van een goede 
3D-visualisering van de geofysica van de ondiepe 
ondergrond is volgens mij een van de oorzaken van 
de problemen met de Haagse tramtunnel, de Keulse 
metro en de Vijzelgracht.”

Meer informatie
Wilt u reageren op Salomon Kroonenberg? We plaatsen uw 

bijdrage graag op onze website. Stuur hiervoor uw reactie naar 

redactie@cob.nl. De eerste inzending wordt beloond met een 

exemplaar van het boek Waarom de hel naar zwavel stinkt.
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Ingenieurs van 
de toekomst aan 
het woord

Drie sprekers op het Technologieiesymposium noemden samen zes 

aspecten waarover de ingenieur van de toekomst volgens hen dient te 

beschikken. De bezoekers brachten dit aantal terug tot drie, waarvan  

er een, omgevingssensitiviteit, nu nog vaak ontbreekt. Daar moet dus 

aan worden gewerkt. Of niet? Wat vinden studenten van de discussie 

over hun toekomst? Delen zij de mening van de huidige ingenieurs?  

Een interview met Simon Lembrechts en Renée van Dorst,  

masterstudenten Geotechniek.

Simon Lembrechts en Renée van Dorst.  (Foto’s: Frank Penders)

Wat vonden jullie van de aspecten van 
Markus Thewes: 1) Internationality, 
 mobility and technical excellence, 2) 
 Prepare for a career in maintenance of 
existing infrastructure?
Simon: “Ik ben het niet echt eens met het 
internationale aspect. Het is wel belangrijk, 
maar ik heb niet het idee dat dit echt een 
 probleem is. Je zult altijd wel mensen vinden 
die naar het buitenland willen. Het punt 
‘maintenance’ vind ik veel belangrijker. 
Onderhoud en werken met bestaande 
infrastructuur is totaal onderbelicht in onze 
studie. We doen daar eigenlijk niets mee.”
Renée: “Het was wat lastig, want Markus 
Thewes benoemde in zijn eerste aspect in 
feite drie punten. Daarvan vond ik ‘technical 
excellence’ het belangrijkst. Eigenlijk vind 
ik dit ook het belangrijkste aspect van alle 
zes. Ik wil nu tijdens mijn opleiding vooral 
veel leren over technische vakinhoud. Wat 
internationa liteit betreft; mijn stage was 
ook in het buitenland. Dat heeft me wel 
 enthousiast gemaakt om vaker naar het 
 buitenland te willen.”

THEMA  •  DE onDErgronDsE IngEnIEUr van DE t oEkoms t

InTErvIEw | SIMon LEMBrECHTS En rEnéE vAn dorST, STudEnTEn Tu dELfT
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Leon Arkesteijn, tweedejaars Civiele Techniek,  

Haagse Hogeschool

“Het belangrijkste aspect vind ik dat een inge nieur 

moet werken vanuit zijn hart. Dat wat je doet 

moet volledig vanuit jezelf  komen en niet vanuit 

bijvoorbeeld een  studie. Je moet je eigen visie en 

persoonlijkheid in een project verwerken. Laat  

zien waar je voor staat en wat jouw sterke punt 

is. Over omgevingssensitiviteit; daar zou de 

 Hogeschool wat aan moeten doen tijdens de op-

leiding, maar dat is moeilijk. Veel van onze leraren 

 hebben naast hun docentschap nog een andere 

baan,  waardoor er geen ruimte is voor extra vak-

ken. De school loopt hierdoor denk ik wat achter.”

“De studenten nemen duidelijk wat afstand van 

het idee dat omgevingssensitiviteit deel zou 

 moeten  uitmaken van de opleiding. Dat ver-

baast me niet en  verontrust me evenmin. Het zijn  

stuk voor stuk mensen die bewust voor een 

 technische weten-schappelijke  studie  hebben 

 gekozen. En net als zij ben  ik van mening dat 

de studie voor  civiel  ingenieur vooral een op de   

vakinhoud gerichte studie moet blijven. We 

moeten ervoor  waken dat het  curriculum wordt 

 uitgehold. De  techniek is de basis en dat mag  

niet verwateren.

Dat wil niet zeggen dat ik het pleidooi van  Patrick 

Buck niet onderschrijf. Integendeel. Als je niet 

 omgevingssensitief bent, zal een bouwproject 

 altijd langer duren en duurder uitpakken. Maar die 

 omgevingssensitiviteit kun je ook na je  opleiding 

in de praktijk opdoen. Net als dat je  aanvullend 

een MBA-opleiding kunt volgen, zou dat ook 

 moeten kunnen voor omgevingssensitiviteit. Het 

is vergelijkbaar met wat Marcus Thewes tijdens  

het Technologiesymposium over management  - 

vaardigheden zei. Die kun je later in de praktijk  

ook nog wel verdiepen, terwijl de technische 

 kennis van meet af aan op orde moet zijn. Het 

 betekent dus wel dat we nascholing op het gebied 

van omgevings management handen en voeten  

zullen moeten zien te geven.  

Overigens zit het belang van de omgeving natuur-

lijk impliciet in de opleiding van de ingenieur. Op 

het  scheidingsvlak van nat en droog is hij bezig  

de  leefomgeving van mensen zo aangenaam  

mogelijk te maken. Maar het zwaartepunt ligt  

daarbij terecht bij de techniek en het product en  

niet op de impact van de totstandkomingen van  

dat product op de  omgeving. En het feit dat we 

niet langer in de ‘greenfield’ werken, maar in 

complexe stedelijke gebieden,is  natuurlijk ook 

al wel onderdeel van de opleiding. Maar ook dan 

zijn de technische aspecten van het werken in of 

 onder stedelijk gebied leidend. Er is  volop aan-

dacht voor het risicogestuurd  ontwerpen. Daarbij 

gaat het niet alleen om richtlijnen, maar  uiteraard 

ook om de impact die het ondergronds  bouwen 

heeft op de omgeving; de interactie tussen het 

te bouwen object en de omgeving. Maar dat is  

wat anders dan communicatie met de omgeving  

over het proces.”

Johan Bosch is hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de 
TU Delft.Hij was onder andere betrokken bij de Noord/
Zuidlijn als  algemeen  bouwmanager.

Reactie prof. Johan Bosch

‘De techniek is de 
basis en dat mag 
niet verwateren’

Martijn Smit noemde: 1) Letterlijk gek zijn 
op je vak, gedreven vanuit het hart,  
2) Grote verantwoordelijkheid voelen voor 
een project. Welke vinden jullie het meest 
van belang?
Simon: “Verantwoordelijk voelen vind ik 
het belangrijkst. Maar als ik straks ingeni-
eur ben, wil ik ook wel dingen doen in een 
project waarvan ik vind dat het relevant is. Je 
kunt je wel verantwoordelijk voelen voor wat 
geneuzel aan de kantlijn, maar daar beleef je 
weinig plezier aan. Leidinggevenden kunnen 
wel zeggen dat jij je verantwoordelijk moet 
voelen, maar je moet ook wel verantwoor-
delijk werk krijgen. Een bedrijf moet ervoor 
zorgen dat jij op een voor jou  uitdagende plek 
komt waar je die verantwoordelijkheid kunt 
dragen. Dan krijg je het idee dat het ook echt 
jouw project is en zul je vanuit je hart aan een 
project blijven werken.”
Renée: “Ik denk juist andersom. Als je passie 
hebt voor je werk, dan zul jij je automatisch 
 verantwoordelijk gaan voelen. Daarom vind ik 
passie hebben het belangrijkst.”

Hoe staan jullie tegenover omgevings
sensitiviteit, het aspect dat Patrick Buck 
verdedigde?
Simon: “Misschien moet het belang ervan 
meer worden onderstreept in de opleiding. 
Maar de opleiding duurt maar vijf jaar; ik 
zou liever meer kennis opdoen waarmee 
ik kan voor komen dat er dingen  misgaan, 
dan tijd investeren in communiceren met 
de omgeving wanneer het misgaat. Er 
zijn  misschien andere mensen  waarvoor 
 omgevingssensitiviteit meer is weggelegd. In 
ieder geval zou ik het niet volgen als het een 
keuzevak zou zijn. “
Renée: “Natuurlijk zien we hoe belangrijk 
dit is bij projecten als de Noord/Zuidlijn 
en Spoorzone Delft, maar momenteel 
krijgen wij in onze opleiding geen les over 
 omgevingssensitiviteit. Tijdens het debat 
opperde iemand dat er een hoogleraar voor 
moet worden aangesteld. Een vak lijkt me wel 
nuttig, maar een hoogleraar wat overbodig. 
Ik vind het op dit moment meer van belang 
technische vakinhoud te krijgen, hoewel ik 
omgevingssensitiviteit een belangrijk aspect 
vind. Ik heb echter het idee dat je dat later in 
de praktijk snel kan oppakken als je daarvoor 
open staat.”
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THEMA  •  DE onDErgronDsE IngEnIEUr van DE t oEkoms t

InTErvIEw | PAuL oorTwIJn, dIrECTEur nL InGEnIEurS

‘De ingenieur zal altijd 
 aangesproken blijven  
worden op de harde kant’

“Als NLingenieurs willen we dat bij aanlegbeslissingen 
meer vooruit wordt gedacht. We willen meer aandacht 
voor duurzaamheid en functionaliteit in de toekomst. 
Als een bouwwerk zijn primaire functie verliest, 
moet het al voorbereid zijn op een andere functie. Bij 
ondergronds bouwen ligt een nieuwe functie soms 
wat minder voor de hand, maar we kunnen wel meer 
rekening houden met additionele functies. Het zijn dit 
soort vraagstukken waar de ingenieur zich mee bezig 
moet houden.“

Wat kunnen we en mogen we verwachten van de ingenieur van de toekomst?  

Paul Oortwijn, directeur van NLingenieurs, verwacht dat ingenieurs meer en meer zelf 

de samenleving zullen opzoeken en letterlijk achter de bouwhekken vandaan komen.

ir. Paul Oortwijn is sinds 2005 directeur van NLingenieurs. Hij studeerde in 1980 als civiel ingenieur af aan de TU Delft en 

werkte vervolgens bij Stad&Landschap/RBOI, Rijkswaterstaat en Grontmij. 

“Velen denken bij civiele techniek aan een exacte 
 wetenschap, maar dat is het natuurlijk niet. Als 
 ingenieur werk je per definitie met onzekerheden.  
Daar zit ook je kracht als professional. Omgaan met die 
onzekerheid vereist diepgaande technische kennis en 
praktische ervaring. Dat blijft ook in de toekomst het 
geval. Met minder feitelijke kennis dan vroeger als ge-
volg van de automatisering, maar wel de competentie 
om de juiste kennis te kunnen vinden en valideren.”

Interactie
“Ingenieurs staan meer in de samenleving. Voorheen 
was het zo dat er zowel letterlijk als figuurlijk een hek 
om de bouwplaats ging. Daarbinnen speelde het werk 
van de ingenieur zich af. Dat is niet meer zo. Er is veel 
meer interactie met de omgeving. Dat zal alleen nog 
maar sterker worden. Ingenieurs kijken naar wat hun 
project doet met zijn omgeving, met de mens, met de 
locatie, met de natuur… Dat is geen toekomst, want dat 
is nu al zo. Je kunt van de ingenieurs van de toekomst 
verwachten dat zij integratie met de omgeving verder 
zullen optimaliseren. Op termijn zijn de figuurlijke hek-
ken helemaal weg.”
“Daarnaast is goed kunnen samenwerken met andere 
disciplines een must. In een samenwerking moeten 
alle betrokkenen hun eigen competenties inbrengen. 
Je hebt niets aan mensen die alleen maar reflecteren 
op elkaar. Je moet openstaan voor bijdragen vanuit 
andere maatschappelijke belangen. Tegelijkertijd houd 
je als ingenieur de primaire verantwoordelijkheid voor 
de techniek. We gaan steeds meer werken in horizon-
tale structuren waarbij netwerken en samenwerken 
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 belangrijk zijn. Leg je die horizontale structuur op 
de tunnelbouw, dan gaat het er niet langer om of de 
civiele kant of de installatiekant leading is. Ze moeten 
samen optrekken.”

“De ingenieur die in die samenwerkende rol past, redt 
het niet met zijn technische opleiding alleen. Hij moet 
ook gevoel voor andere belangen en disciplines heb-
ben. Hij moet zich evenwel altijd bewust zijn dat ieder-
een uiteindelijk naar de ingenieur kijkt als het om de 
verantwoordelijkheid voor de constructie of instal latie 
gaat. Die verantwoordelijkheid moet je als  ingenieur 
ook niet uit handen willen geven. De ingenieur zal altijd 
aangesproken blijven worden op de ‘harde kant’, op 
zaken als de constructieveiligheid en dergelijke. Er is 
een verwachtingspatroon dat je waar moet maken. Dat 
hoort bij je beroepsopvatting als ingenieur. Het gaat er 
dus niet om je verantwoordelijk te voelen: je bént het.”

Ook zonder computer
“Een ingenieur speelt ook steeds meer de rol van 
 risicomanager. In ieder geval voor de technische 
 risico’s. Vaak breder. Een ingenieur moet zonder 
 computer een inschatting kunnen maken van de 
uitkomsten van een berekening. Een orde van grootte-
inschatting. Dan heb je namelijk inzicht in verhoudin-
gen. Juist nu berekeningen door computers worden 

uitgevoerd, moet je kunnen inschatten wat een valide 
uitkomst is. Het blijft een uitdaging om ruimte te 
 blijven claimen voor die competentie en niet wegge-
drukt te worden in de rol van louter rekenaar.”

“Als ingenieur word je vaak teruggeworpen op je 
professionele ik, op je persoonlijke performance. Dat is 
overigens de redding van de ingenieur. Daarin bewijst 
hij zijn toegevoegde waarde. Als NLingenieurs werken 
we aan de bewustwording hiervan. We zien dat leden 
stappen zetten om de professionele ontwikkeling van 
hun medewerkers te versterken, en daarmee de perfor-
mance van onze branche. Als vereniging ondersteunen 
we onze leden, onder andere met een plan van aanpak 
voor performanceontwikkeling. Het moet een beweging 
zijn, een proces. Borgen en certificeren van deze aan-
pak vanuit eigen verantwoordelijkheid zou in principe 
kunnen, maar het belangrijkste is dat we heel diep in 
ons binnenste willen kijken. Teruggeworpen op jezelf, 
op je eigen kennis, je eigen verantwoordelijkheid. De 
tijd is rijp om daarin (blijvend) te investeren.”

Meer informatie 
Op www.onri.nl vindt u meer informatie over 
 branchevereniging NLingenieurs.

‘Je moet openstaan voor bijdragen vanuit  
andere maatschappelijke belangen.’

In het centrum van Rotterdam wordt gewerkt aan de Markthal. (Foto: Flickr)
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Eerste reizigers voor 

Noord/Zuidlijn 

De metro rijdt nog niet, maar de 

metrohal is vast gereed. Met het 

openen van de nieuwe (tijdelijke) 

verdeelhalvloer, kortweg de metrohal, 

is het eerste stukje van de Noord/

Zuidlijn nu officieel in gebruik. 

Maandag 21 november is de nieuwe metrohal bij 
Amsterdam CS geopend, waarmee de zogenoemde 
Rode Loper tot leven begint te komen. De hal vormt 
het begin van de nieuwe voetgangersvriendelijke 
looproute tussen het treinstation en de binnenstad, 
ook wel de bovengrondse Noord/Zuidlijn genoemd. 
Reizigers vinden nu veel gemakkelijker hun weg 
vanaf de Oostlijn richting de stad. De perrons van 
de Noord/Zuidlijn zijn nog niet beschikbaar.  
“Daarvan is de ruwbouw wel bijna klaar. Maar 
voordat we de rails erin kunnen leggen moet de 
lijn verder zijn afgebouwd. Pas daarna kunnen we 
er een echt station van maken”, aldus Peter Dijk, 
directeur Noord/Zuidlijn.

De metrohal is in delen aangelegd, volgens de 
wanden-dakmethode. Er werd begonnen met het 
bouwen van diepwanden, die samen de contouren 
vormen van de metrohal. Deze panelen - die zestig 
meter diep gaan - zijn tevens de fundering van het 
metrostation. Op de diepwanden werd telkens een 
deel van het dak van de hal aangelegd. 

De ondergrondse werkzaamheden begonnen 
toen het dak compleet was. In 2009 en 2010 
werd de metrohal uitgegraven tot achttien meter 
diepte, waarbij een ruimte ontstond met immense 
 afmetingen. Deze wordt ook wel de ondergrondse 
kathedraal genoemd. Voor het storten van de vloer 
(april 2011) waren ruim honderd betonmixers 
 nodig; elke vijf minuten arriveerde een nieuwe 
wagen op het stationsplein. 

Voorlopig kent de metrohal drie in- en uitgangen: 
een aan de kant van het Damrak, een bij de 
 westingang van het station en een bestaande 
ingang tegenover koffiehuis Smits. De ingang aan 
de oostzijde van het station is afgesloten, zodat ook 
hier een nieuwe toegang kan worden gebouwd. 

Meer informatie over het project vindt u  
op www.amsterdam.nl/noordzuidlijn of  
www.hierzijnwij.nu

In focus
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De nieuwe metrohal onder het voorplein van Amsterdam CS. 

(Foto: Gé Dubbelman/Hollandse Hoogte)
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nEt WErk & CoB

Een dag vol 
ondergronds bouwen

ProJECTEnMArATHon

Veertig aannemers, communicatiemedewerkers, 
gepensioneerden, studenten en uitvoerders verzame-
len zich op 6 oktober 2011 om half negen ’s morgens 
op een parkeerterrein in Utrecht. Ze gaan mee met 
de  Projectenmarathon van het COB en KIVI NIRIA 
TTOW. De tocht voert dit jaar langs drie projecten: 
parkeer garage Houtwal in Harderwijk, het Combiplan 
in Nijverdal en de Beschoeide Sleuf bij het station van 
Arnhem. Een dag vol ondergronds bouwen met voor 
ieder wat wils.

Parkeergarage Houtwal, Combiplan Nijverdal en de Beschoeide Sleuf: drie heel verschillende 

 projecten, maar alle drie interessant. Dat blijkt wel tijdens de jaarlijkse Projectenmarathon van het 

COB en KIVI NIRIA TTOW. “Dit is waar we het voor doen”, aldus een van de deelnemende studen-

ten over Combiplan Nijverdal. Maar ook de projecten in Harderwijk en Arnhem maken indruk.

Met liefde gemaakt
Parkeergarage Houtwal staat deze dag aan de 
 vooravond van de opening. Terwijl de deelnemers 
van de marathon vol belangstelling de ronde op- en 
afrit bekijken, zijn bouwvakkers druk bezig de lijnen 
en  vakken te schilderen. Het doet echter niets af aan 
schoonheid van de parkeergarage. De glazen koepel 
bovenin het gebouw zorgt voor daglicht in de onderste 
lagen, waardoor de parkeergarage niet de gebrui-
kelijke duistere sfeer kent. Integendeel, volgens de 
deel nemers straalt het gebouw uit dat het met liefde 
en zorgvuldigheid is gemaakt. Zo heeft een oude 
 opgegraven muur een ereplek op de onderste verdie-
ping gekregen, misschien een detail, maar belangrijk 
voor de uitstraling. 
Rick Sjoerdsma van de gemeente Harderwijk en  
Arjan van der Put, projectmanager van de parkeer-
garage, vertellen in hun presentatie dat ze bij aanvang 
van het project in Groningen zijn geweest. “Daar 
hadden ze al een ronde parkeergarage en wij wilden 
daar graag van leren.” Als voorbeeld noemen ze het 
opvangen van water. “Een parkeergarage lekt altijd iets, 
beton is tenslotte enigszins poreus. Wij hebben echter 
speciale goten aangebracht, waardoor er nooit water  
op de vloer zal staan.”

Uniek en complex
De tweede stop van de Projectenmarathon is Com-
biplan Nijverdal. Dat project is volop in uitvoering 
en dus gaan hier de helmen op en laarzen aan. De 
rondleiding wordt verzorgd door oudgedienden die 
het project van begin af aan hebben meegemaakt. Zij 
kunnen alles  vertellen over de nieuwe tunnel, waarin 

Parkeergarage Houtwal (Foto’s: COB)
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voor het eerst in Nederland een autoweg en spoorlijn 
worden  gecombineerd. De deelnemende studenten 
zijn erg  enthousiast over het project, want dit is waar 
ze het voor doen: innovatief, grootschalig, technisch 
uitdagend en met een hoge complexiteit als gevolg van 
omgevingsfactoren.

Innovatief, grootschalig, 
technisch uitdagend en 

met een hoge complexiteit

Sommige van de omliggende huizen staan op nog 
geen tien meter van het bouwterrein. In zijn presen-
tatie vertelt omgevingsmanager Peter van ‘t Hoog dat 
hij met zo’n elfhonderd verschillende vergunningen 
te maken heeft. “Maar tot nu toe gaat het best goed 
met de omgeving. We leren veel van andere projecten, 
van de manier waarop men daar met de omgeving 
 communiceert. Zo hebben we omwonenden per bus 
langs de bouwplaats gereden om ter plekke op alle 
 vragen antwoord te geven. Een ander voorbeeld: met 
een plaatselijke kerk heeft de aannemer afgesproken 
geen lawaai te maken tijdens uitvaarten.”

Met de hand
De dag eindigt in Arnhem, maar helaas niet bij het 
station. Door grote drukte op de weg is er bij aankomst 
geen tijd meer de Beschoeide Sleuf te bezoeken. 
 Jammer, maar projectmanager Peter Hoogen vertelt 
dat de werkzaamheden aan de sleuf zijn afgerond. 
 Momenteel wordt de keerwand afgewerkt. In zijn 
presentatie legt Hoogen uit wat de techniek precies 
inhoudt. “We verwijderen - met de hand - steeds een 
laag grond en brengen vervolgens aan weerszijden van 
de sleuf betonplaatjes aan die we op elkaar afstem-
pelen. Daar waar isolatie nodig is, worden eerst aan 
één zijde rubberplaatjes aangebracht. Door het met 
de hand te doen, krijg je volledig gesloten naden. Dit 
isoleert de trillingen van de trein erg goed ten opzichte 
van de naastgelegen flat.” Automatisering van het 
 proces is eigenlijk niet mogelijk. “De vele stempels 
in de sleuf belemmeren de inzet van mechanische 
 hulpmiddelen.”

De techniek is op zichzelf niet nieuw; het is een  
oude mijnbouwmethode die vooral in België bekend
is. Op deze grote schaal is het echter een primeur voor 
Nederland. “De sleuf bij Arnhem is zo’n  anderhalve 
meter breed en twintig meter diep, met steeds 
 segmenten van zes meter lang tot een totale lengte  
van tweehonderdvijftien meter. Dat is wel uniek”,  
aldus Hoogen. 

Combiplan Nijverdal (Foto’s: COB)

De Beschoeide Sleuf in Arnhem (Foto’s: Movares)

De Beschoeide Sleuf in Arnhem (Foto’s: Movares)

Combiplan Nijverdal (Foto’s: COB)
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De  

dialoog

Ondergrondse gewelven 
zijn onderdeel van te renoveren 
monumentaal gemaal

Het gebouw is aan alle klanten gestut. In de ondergrondse spuikom en 

in de muren zitten scheuren. Het dak lekt. Een argeloze voorbijganger 

zou concluderen dat er geen redden meer aan is. 

Toch lopen Marcel Wauben, senior project-
leider bij Witteveen+Bos, en Tammo Vegter, 
senior projectleider namens opdrachtgever 
Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard, vol vertrouwen rond 
het  gemaal M. Verdoold Cz. aan de dijk 
bij Gouderak. Zij hebben de plannen voor 
restauratie van het gemaal bedacht en zien in 
gedachten al het eindplaatje van eind 2013.

Gemaal M. Verdoold Cz. is het laatste 
 monumentale gemaal in de Krimpenerwaard 
dat nog in functie is. Het zorgt voor droge 
voeten in tien polders in de Krimpenerwaard. 
Water uit de polder wordt vanaf 2.20m -NAP 
naar het niveau van de Hollandse IJssel 
(0.60m-NAP tot 1.50m -NAP,  afhankelijk 
van het tij) gebracht. In tijden van droogte 
kan via het gemaal water worden ingelaten, 
zodat de  waterstand in de polder op peil blijft 
en de veenbodem niet verder inklinkt. Bij 
de bouw eind negentiende eeuw werd het 
gemaal met een door stoom aangedreven 
pomp uitgerust. In de jaren twintig werd 
het stoom gemaal omgebouwd tot zuiggas-

gemaal met  centrifugaalpompen. Dertig jaar 
later werden deze motoren vervangen door 
elektro motoren.
Het gemaal is als het ware een poortgebouw 
waar het water onderdoor kan stromen. 
De pompvloer ligt ongeveer halverwege de 
niveaus van de polder en de dijk. Daar wordt 
het water opgepompt en via een gewelf onder 
het gebouw naar de spuikom gevoerd, die 
via een ondergrondse verbinding onder de 
dijk naar de Hollandsche IJssel leidt. Na de 
renovatie biedt het pomphuis ruimte voor de 
nieuwe pompen. In het oude ketelhuis aan 
de dijkzijde komen een kantoortje en een 
ruimte die gebruikt zal worden door de lokale 
oudheidkundige vereniging.

Creatief proces
Tammo Vegter: “De waterplannen van het 
hoogheemraadschap, waarin toekomst-
scenario’s zijn doorgerekend, hebben geleid 
tot de eis om de capaciteit te vergroten. Dat 
had uiteraard ook zijn effect op de discussie 
over de toekomst van het gemaal zelf. Er zijn 
verschillende locatievarianten aan de orde 

Marcel Wauben studeerde Civiele 

Techniek aan de TU Delft. Sinds 1998 is 

hij werkzaam bij Witteveen+Bos. Hij is als 

senior projectleider verantwoordelijk voor 

de renovatie van gemaal M. Verdoold Cz.

 

Tammo Vegter studeerde Civiele 

 Techniek aan de TU Delft en was daarna 

33 jaar in verschillende functies  werk- 

zaam bij Rijkswaterstaat. Sinds 2010 

werkt hij als interim senior projectleider 

bij het  Hoogheemraadschap van Schieland 

en de Krimpenerwaard en is daar verant-

woor delijk voor het project Capaciteits-

uitbreiding en restauratie van het gemaal 

M. Verdoold Cz.
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Ondergrondse gewelven 
zijn onderdeel van te renoveren 
monumentaal gemaal

Het gemaal Verdoold bemaalt de polders Kattendijksblok,  Achter- 

broek, Middelblok, Beyersche, Bovenkerk en Schoonouwen, Kort 

Schoonouwen, Berkenwoude, Benedenkerk, Zuidbroek, hoog en 

laag Bilwijk.

geweest, maar uiteindelijk is toch besloten 
het gemaal op deze al eeuwen met de water-
huishouding verbonden plek te behouden.”

Marcel Wauben: “Met als uitgangspunt dat 
er meer capaciteit moest komen en dat het 
gemaal conform de eisen van de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed geconserveerd moest 
worden, zijn we gaan brainstormen. Met een 
groep deskundigen van zowel het hoogheem-
raadschap als Witteveen+Bos zijn we ter 
plaatse gaan kijken naar de mogelijkheden.”

Tammo Vegter: “Het was een heel crea-
tief proces, waarbij wij aan de vragende 
kant stonden en waarbij de creativiteit van 
Witteveen+Bos veel heeft bijgedragen aan 
de oplossing. Tijdens de discussies zag je de 
ideeën borrelen. Dat was mooi om te zien.”

Palen door oud metselwerk
Marcel Wauben: “Om de onder het gemaal 
gelegen gewelven, die deel uitmaken van het 
monument, te behouden en omdat er weinig 
ruimte om het gebouw is, wilden we niet een 
grote bouwkuip rondom het gebouw maken. 
We zijn uitgekomen op een veel kleinere 
bouwkuip, die geheel binnen de contou-
ren van het bestaande gebouw valt. Deze 
bouwkuip fungeert tevens als definitieve 

pompput waarin de pomp onafhankelijk van 
het gebouw wordt gefundeerd. De aanpak 
is uniek. Voordat de pompput kan worden 
gemaakt, zetten we het gemaal eerst weer 
stevig op z’n voeten door met palen door het 
metselwerk heen een nieuwe fundering te 
maken. Voor het boren van de palen gebrui-
ken we verschillende technieken, afhankelijk 
van de situatie ter plaatse. Om de huidige 
oplossing verder uit te werken, hebben we al-
lerlei onderzoeken moeten doen, waaronder 
proefboringen door het metselwerk. De palen 
voor de nieuwe fundering komen deels door 
het oude metselwerk heen, zodat de gewel-
ven niet worden aangetast. Verder moeten 
we voorzichtig zijn met de omgeving. De 
naastgelegen bebouwing staat op een beton-
nen plaat zonder palen op het veen en is dus 
extra gevoelig voor trillingen en veranderin-
gen van het grondwaterpeil.”

Tammo Vegter: “Witteveen+Bos en het 
hoogheemraadschap zijn samen opgetrok-
ken in het bedenken van de beste oplossing 
en hebben dat ook weer gedaan bij het in de 
markt zetten van de uitvoering. We hebben 
ons gedurende het hele proces geconcen-
treerd op het toetsen van de methodes die 
zijn bedacht. Daarvoor hebben we verschil-
lende marktconsultaties gedaan en is er 

overleg geweest met leveranciers. We wilden 
vooraf weten of het ons wel zou lukken. Die 
voor geschiedenis maakt dat een aannemer 
niet veel vrijheid meer heeft. Vandaar dat we 
hebben gekozen voor een traditionele be-
steksvorm. De opdracht luidt dan ook om het 
uit te  voeren zoals wij het bedacht hebben.”

Meer informatie
Op www.schielandendekrimpenerwaard.nl (Bij u in 

de buurt > Regio Midden) vindt u meer informatie 

over de renovatie van het gemaal.

 

Links staat Marcel Wauben, rechts Tammo Vegter. (Foto: Vincent Basler)
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Méér dan ‘duiken 
op het droge’

wErKEn ondEr ovErdruK

Bouwen onder de grond staat in ons land vaak syno-
niem voor bouwen onder water. Een droge werkruimte 
creëren is dan ook lastig. Bemalen - het onttrekken 
van grondwater uit de bodem - heeft invloed op de 
omgeving: er kunnen zettingen optreden of landbouw-
gronden krijgen te maken met droogteschade. 
 Damwanden en andere waterkerende elementen 
 kunnen de risico’s verkleinen, maar brengen hoge kos-

Risicovol, maar niet gevaarlijk. Zo beschrijft Ben van der Putten werken onder  overdruk. 

Hij is als duikerarts bij de Arbo Unie al bijna dertig jaar betrokken bij  bouwprojecten 

waarbij gewerkt wordt met verhoogde luchtdruk. De methode weert grondwater effectief 

uit de bouwruimte, maar brengt risico’s met zich mee voor de werk nemers. Volgens Van 

der Putten zijn de risico’s  echter goed te beheersen.

De zware arbeidsomstandigheden zijn grotendeels bepalend voor 

de risico’s. Links achterin is de personensluis zichtbaar; rechts de 

materiaalsluis. (Foto: Volker Staal en Funderingen)

ten met zich mee. Daarnaast is het soms maar de vraag 
hoe goed ze werken, denk bijvoorbeeld aan de  lekkage 
bij de Haagse tramtunnel en station Vijzelgracht van de 
Noord/Zuidlijn. Een alternatieve methode is het toe-
passen van de caissonmethode. In dat geval wordt de 
luchtdruk in de ondergrondse werkkamer (het  caisson) 
kunstmatig verhoogd, waardoor grondwater buiten 
de deur blijft. De situatie is goed controleerbaar en de 
 omgeving loopt weinig risico. De risico’s voor bouw-
vakkers nemen echter juist toe. 

Duikersziekte
“Mensen realiseren zich vaak niet dat werken onder 
overdruk net zulke risico’s met zich meebrengt als 
 duiken”, vertelt Ben van der Putten, duikerarts bij de 
Arbo Unie. Bijvoorbeeld het risico op decompressie-
ziekte, ook wel duikersziekte genoemd: het ontstaan 
van gasbelletjes in het bloed bij dalende druk. Bij het 
inademen van lucht onder hoge druk, zullen gassen 
- met name stikstof - in het bloed oplossen. Dat is op 
zichzelf geen probleem, maar als de druk weer daalt, 
komt dat opgeloste gas vrij in de vorm van gasbelletjes. 
Die kunnen zeer gevaarlijk zijn, doordat ze bijvoorbeeld 
bloedvaten verstoppen. Gebeurt dit in de hartspier of de 
hersenen, dan kan dat dodelijk zijn. 
Bij werken onder overdruk in een ondergronds caisson 
wordt daarom gebruikgemaakt van sluizen. Van der 
Putten: “Werknemers betreden en verlaten de werk-
ruimte via een sluissysteem. Daarin worden mensen ‘op 
druk gebracht’. Vooral de terugweg - van overdruk naar 
normale luchtdruk - is van belang. De druk wordt gelei-
delijk aan verlaagd om duikersziekte te voorkomen.”
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Méér dan ‘duiken 
op het droge’

Decompressie op maat
Decompressietabellen geven aan hoe de druk in een 
sluis moet worden verlaagd. Hoewel er veel tabellen 
bestaan voor verschillende typen werk onder overdruk, 
blootstellingtijd en het gebruikte ademgas, zijn deze 
niet altijd toepasbaar. De schema’s dienen zoveel 
 mogelijk projectspecifiek gemaakt te worden. Caisson-
werk kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een vrij koude 
ruimte, terwijl de temperatuur bij een tunnelboring - 
waar technici ook onder overdruk werken - relatief hoog 
is. Dat maakt uit voor het decompressieschema, net als 
het type werkzaamheden. “De tramtunnel in Den Haag 
en de Noord/Zuidlijn zijn projecten op ongeveer gelijke 
diepte en met vergelijkbare werkzaamheden, dus daar 
hebben we geen aparte tabellen voor hoeven maken”, 
zegt Van der Putten. “Maar het is wat anders als een 
groepje mensen zwaar handwerk gaat verrichten en  
met een schop aan de slag gaat. Dan kun je je afvragen 
of de tabellen wel van toepassing zijn op deze  
specifieke groep.”

In de decompressietabellen is tegenwoordig ook 
 aandacht voor decompressie met zuurstof. “Dat wil 
 zeggen dat je tijdens het van druk afkomen fases 
inbouwt waarin mensen pure zuurstof inademen”, 
legt Van der Putten uit. “In 1995 deden we dat voor 
het eerst, bij het afzinken van de fundering voor de 
 Erasmusbrug in Rotterdam. Daarvoor kwam het 
 eigenlijk niet ter sprake, want toen hadden we nog niet 
van die diepe projecten.” Het voordeel van zuurstof-
decompressie is de verkorte uitschuttijd: bouwvakkers 
hoeven minder lang in de decompressietank te verblij-
ven waar de luchtdruk langzaam op normaal niveau 
wordt gebracht. “Hierdoor kunnen werktijden verlengd 
worden en is het risico op decompressieziekte kleiner. 
Dat is wel een hele verbetering.”

Omstandigheden bepalen risico’s
Hoewel de overeenkomsten tussen ‘nat’ en ‘droog’ 
 duiken groot zijn, zijn er belangrijke verschillen. Zo zijn 
de werkomstandigheden heel anders. Van der Putten: 

De tramtunnel in Den Haag is uiteindelijk onder overdruk aangelegd. (Foto: Gemeente Den Haag)

‘De hele lijn, van directie tot en met bouwvakkers,  
moet begrijpen welke risico’s ermee samenhangen’

Grote getallen
Per bouwproject gaat het soms 

over grote aantallen mensen die onder 

overdruk werken. “Voor de Haagse tram tunnel 

zijn in totaal veertienduizend mensen onder druk 

 geweest”, vertelt Van der Putten. “De werkruimtes 

kunnen zo groot zijn als een voetbalveld, met veertig 

tot zestig mensen die bezig zijn. De capaciteit van 

de aanwezige sluizen zijn hierop aangepast in 

verband met calamiteiten. Bij een ontrui-

ming moet iedereen op tijd kunnen 

vluchten.”



prak tIjk

28

“Bij bouwwerkzaamheden onder overdruk zijn het vaak 
de arbeidsomstandigheden die de risico’s bepalen. 
 Bedenk bijvoorbeeld dat tijdens het bouwen in een 
bijna afgesloten ruimte de temperatuur zal stijgen. 
Mensen gaan meer transpireren, wat de vochtbalans 
kan verstoren als ze niet genoeg drinken, waardoor de 
kans op decompressieziekte enorm toeneemt. 
Dat risico geldt ook voor ‘gewone’ duikers, maar die 
zijn hier veel meer op gespitst dan mensen die weinig 
 ervaring met overdruk hebben. Daarnaast raak je ook 
sneller transpiratievocht kwijt in een caisson dan in 
een duikpak.”
Van der Putten vertelt dat uit de literatuur blijkt dat 
een goede conditie het risico op decompressieziekte 
vermindert. “Doordat er meer zuurstof en stikstof 
aanwezig zijn, mensen krijgen per tijdseenheid wat 
meer zuurstof dan anders binnen. Hun hartvaatstelsel 
moet op een hoger niveau kunnen functioneren om 
die belasting aan te kunnen.” Net zoals een auto die op 
Super rijdt in plaats van op Euro: je gebruikt nog steeds 
benzine, maar de kwaliteit is beter. “Daar kunnen je 
hart en bloedvaten beter mee omgaan als je fit bent”, 
aldus Van der Putten.

Steeds beter
De afgelopen jaren is de aanpak bij werken onder 
overdruk steeds verder ontwikkeld. Zo is het gebruik van 
dopplerechografie standaard geworden. Die techniek 
geeft een maat voor de hoeveelheid gasbelletjes in de 
bloedbaan. “Doppleronderzoeken werden eerst alleen 
experimenteel ingezet. Nu is het in feite de sluitsteen 
van het proces: het is een manier om te controleren of 
de maatregelen die je treft ook echt doeltreffend zijn”, 
vertelt Van der Putten. 

Er zijn meer zaken verbeterd. “We zijn nu alerter op 
bodemverontreiniging en bodemgassen. Er hangt nu 
altijd automatische detectieapparatuur in de hele 
werkruimte, dat is  een vast onderdeel van de gezond-
heidsbewaking geworden. Ook de rol van sluiswachter 
is veranderd. Dat zijn nu bijvoorbeeld ervaren caisson-
werkers, beroepsduikers of mensen die een aanvullende 
opleiding hebben gevolgd in de medische aspecten van 
het duiken. Een sluiswachter is niet iemand die alleen 
de knoppen bedient: hij fungeert ook als vraagbaak voor 
de bouwvakkers die onder overdruk werken”, aldus Van 
der Putten.
Volgens Van der Putten is het vooral belangrijk dat 
 iedereen op de hoogte is van de risico’s. “Als men bij 
een bouwproject voor de caissonmethode kiest, moet 
de hele lijn, van directie tot en met bouwvakkers, 
 begrijpen welke risico’s samenhangen met die keuze”, 
zegt Van der Putten. “En iedereen moeten weten 
hoe we dat risico met z’n allen kunnen beïnvloeden. 
Het gedrag van mensen is essentieel. Ervaring in het 
 begeleidingsteam en onderling vertrouwen zijn in deze 
complexe materie  onontbeerlijk. En iedereen moet 
ervan overtuigd zijn dat alles wat je doet van belang is 
voor je eigen gezondheid en het succes van het  project. 
Zolang iedereen zich aan de regels houdt, is er in 
 principe niets aan de hand.”

Meer informatie
Ga naar tinyurl.com/arbo-overdruk voor informatie over het 

 Expertisecentrum Werken onder Overdruk van de Arbo Unie.

Aanpassingen bij de Noord/Zuidlijn
Het risico op decompressieziekte is altijd aanwezig bij  

werk onder overdruk, zo bleek ook in Amsterdam bij de 

Noord/Zuidlijn. “In dit project hebben we te maken  gehad 

met drie gevallen binnen een week waarbij pijnklachten 

in de  gewrichten aanleiding waren voor behandeling”, 

vertelt Van der Putten. “In totaal waren er al meer dan 

 vijfen veertighonderd keer mensen onder overdruk geweest, 

maar toch. Na de behandeling waren deze mensen weer 

klachtenvrij.”

De incidenten waren aanleiding om alle factoren die van 

invloed zouden kunnen zijn aan een nadere analyse te 

 onderwerpen. Het hele proces van het werk onder overdruk 

werd doorgenomen. Er was echter geen eenduidige verkla-

ring te geven. Van der Putten: “We hebben daarom zowel 

op het vlak van het menselijk gedrag, de fysieke belasting,  

de decompressietabellen  en een technische voorziening 

kleine dingen aangepast. Na deze aanpassingen hebben 

we geen cluster van decompressieziekten meer gehad.”

De sluiswachter (links) houdt de 

situatie - en de mensen - in de gaten en 

regelt onder andere de decompressie 

in de personensluis (rechts).

(Foto: Volker Staal en Funderingen)

Ben van der Putten is 

werkzaam als geregistreerd 

bedrijfsarts en duikerarts B bij 

de Arbo Unie. Hij heeft diverse 

duikmedische opleidingen en 

cursussen gevolgd in de VS. 

Sinds 1983 heeft hij meer dan 

twintig caissonprojecten en 

tunnelboringen voor Neder-

landse en buitenlandse onder-

nemingen begeleid. Ook is hij 

initiator van diverse innovaties 

binnen het caissonwerk, zoals 

de zuurstofdecompressie en  

de dopplerechografie.
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GEnoMInEErdEn En EErvoLLE vErMELdInG SCHrEudErSPrIJS 2011

Vier keer innovatief 
onder de grond 
Nog nooit waren er zoveel inzendingen voor de Schreudersprijs als deze keer. Stichting 

A.M. Schreuders beloont elke twee jaar de meest bijzondere ondergrondse bouwprestatie 

met een cheque van vijfentwintigduizend euro. Liefst zevenentwintig organisaties dienden 

hun project in, slechts één kon er winnen. De vier die het net niet werden, de genomineer-

den, vindt u hier op alfabetische volgorde. Met extra aandacht voor de eervolle vermelding.

De brug over de Oude Rijn bij Leiderdorp 
wordt vervangen door een aquaduct. Het 
kunstwerk is onderdeel van de verbreding 
van de A4 tussen Burgerveen en Leiden, een 
opdracht van Combinatie A4 Burgerveen
Leiden (BAM Civiel, BAM Wegen, VTN en Van 
Oord). BAM Infraconsult is verantwoordelijk 
voor het ontwerp. 

Aannemer BAM heeft gekozen voor een 
nieuwe bouwmethode, waar het bedrijf ook 
patent op heeft gekregen. In de rivier wordt 
eerst - onder water - een bouwkuip aan-

gelegd met combiwanden, ankerpalen en 
onderwaterbeton. Deze wordt afgebouwd 
met geprefabriceerde stalen componenten. 
Vervolgens worden van oever naar oever sta-
len kespen op de combiwanden aangebracht. 
Deze draagconstructies wegen zestig ton per 
stuk en zijn drieëndertig meter lang, zeve-
nenhalve meter hoog en twee meter breed. 
Ze worden volgestort met onderwaterbeton, 
waarop later de stalen bakken komen waar 
de rivier doorheen zal stromen. De bakken 
 worden elk in drie stukken op grote  pontons 
over het water  aangevoerd en op het land aan 

elkaar gelast. De  complete constructie wordt 
 vervolgens het water  opgetrokken. Dan wordt 
de betonnen drukvloer gestort en kan het 
geheel worden afgezonken tot op de kespen.
In 2009 werd het project ook al ingediend 
en genomineerd voor de Schreudersprijs. 
Toen was nog niet bekend of de techniek 
s ucces zou hebben. Dat blijkt nu het geval. 
De methode zorgt voor een kortere  bouwtijd 
en minder hinder voor de scheepvaart. 
De jury heeft het project daarom opnieuw 
 genomineerd.

aquaduct oude rijn
Ingediend door BAM Civiel, BAM Infraconsult en BAM Speciale Technieken

De stalen bak wordt op de juiste positie gebracht voor het afzinken. (Foto: BAM Civiel)
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randstadrail rotterdam
Ingediend door Gemeentewerken Rotterdam, RET, Saturn v.o.f. en Mobilis

Twee geboorde baanvaktunnels van bijna 
tweeënhalve kilometer vormen een on-
dergrondse verbinding van de bestaande 
Hofpleinlijn naar het metronet bij Rotterdam 
Centraal. De tunnelbuizen liggen op een 
behoorlijke diepte, gemiddeld zo’n twintig 
tot vijfentwintig meter beneden NAP, omdat 
de grond daar het meest gunstig is voor een 
boortunnel. Het was niet wenselijk het nieu-

we ondergrondse station Blijdorp ook op deze 
diepte aan te leggen, omwille van de kosten 
en reizigerscomfort. Daarom bevat de tunnel 
verschillende niveaus: eerst diep onder de 
A20 door, vervolgens omhoog bij station 
Blijdorp (naar achttien meter onder maai-
veld) en daarna weer verder dalend onder de 
Statenweg. Met een bocht komt de tunnel bij 
metrostation Rotterdam Centraal uiteindelijk 
weer in hoger gelegen bodemlagen. 
Het boren van beide tunnels is voorspoedig 
verlopen en de ondergrondse stations (Blij-
dorp en Rotterdam Centraal) zijn gerealiseerd 
zonder noemenswaardige technische proble-
men. Daarnaast blijkt het concept een suc-
ces: momenteel wordt de verbinding tussen 
Rotterdam Centraal en Den Haag al gebruikt 
door circa drieëntwintigduizend reizigers per 
dag. De jury denkt dat dit project het onder-
gronds bouwen van complexe infrastructuur 
in stedelijk gebied zeker heeft bevorderd. Het 
project ontving daarom een nominatie voor 
de Schreudersprijs.

Het boren van de tunnel verliep vrijwel zonder problemen.  (Foto: Gemeentewerken Rotterdam)

Een kering die niet alleen beschermt tegen 
water, maar ook ruimte biedt voor parkeer
plaatsen en andere functies. Multikering 
Katwijk is een waterkering die het mogelijk 
maakt verschillende wensen op één locatie  
te realiseren. 

Een traditionele waterkering vergroot de bar-
rièrewerking tussen land en water. De kust 
is echter een plek waar mensen willen zijn 
en bij voorkeur zo dichtbij mogelijk met de 
auto willen komen. Multikering Katwijk ver-
enigt deze belangen. Bij het ontwerp van de 
Multikering wordt de waterkering onderdeel 
van de groene kustzone, waarin  ondergronds 

 parkeren en andere voorzieningen een plaats 
kunnen krijgen. Zo is het bouwwerk een 
oplossing voor een van de zwakste plek-
ken in onze kustver dediging en maakt het 
tegelijker tijd de kust meer toegankelijk voor  
publiek. Deze combinatie vindt de jury erg 
 inventief en daarom heeft zij de inzending 
 genomineerd voor  de Schreudersprijs.

Multikering katwijk
Ingediend door DP6 architectuurstudio,  CURNET- programma Multidijk, Ingenieursbureau  Gemeentewerken Rotterdam, TU Delft, TNO, RWS 
Dienst  Infrastructuur, met medewerking van Gemeente Katwijk

De stalen bak wordt op de juiste positie gebracht voor het afzinken. (Beeld: DP6 architectuurstudio)

De nieuwe lightrailverbinding tussen Rot
terdam, Den Haag en Zoetermeer  de Rand
stadRail  verbindt zware knooppunten van 
verschillende openbaarvervoersmodaliteiten. 
Het heeft hiermee een positieve impact op het 
openbaar vervoer in de regio. Daarnaast is het 
een mooi voorbeeld van de inzet van geavan
ceerde bouwtechnieken in een stedelijke 
omgeving. 
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Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Schreudersprijs op onze website. Hier leest u binnenkort ook meer over 

de Schreudersstudieprijs die in 2012 wordt uitgereikt. Deze wordt toegekend aan een student die met 

succes een afstudeerproject heeft afgerond op het gebied van ondergronds bouwen aan een Nederlandse 

HBO- of WO-instelling.

In Maastricht wordt de eerste volwaardige 
gestapelde tunnel van Europa gerealiseerd. 
De onderste twee buizen zijn voor doorgaand 
verkeer, de bovenste twee voor regionaal 
transport. Op de tunnel komt een parkachtige 
laan, bestemd voor fietsers en wandelaars.

De Groene Loper is een project dat uitgaat 
van een integrale gebiedsbenadering. Door te 
kiezen voor een gestapelde tunnel, wordt de 
weg in zijn geheel smaller en ligt er boven-
gronds slechts een smalle laan. De weg is 
daardoor geen scheidend element tussen 
het centrum van de stad en de oostkant. 
 Integendeel, de langgerekte, intieme bomen-
laan op de tunnel vormt juist een verbindend 
element tussen aanliggende wijken. Het 
innovatieve ontwerp zorgt er ook voor dat 

de tunnel iets kan opschuiven binnen het 
plangebied. De afstand tot de bebouwde 
kom wordt groter, wat milieuproblemen 
vermindert. Het ondergronds brengen van de 
weginfrastructuur zal daarom een belang-
rijke kwaliteitsimpuls geven aan zowel de 
omgeving als aan het Rijks- en gemeentelijk 
wegennetwerk.

De Groene Loper is een uniek en innovatief 
project, maar het staat nog aan de vooravond 
van de realisatie en zal zich nog moeten 
bewijzen. De jury is echter ook van mening 
dat de nieuwe samenwerkingsvormen binnen 
dit project en de andersoortige aanpak, het 
ondergronds bouwen sterk stimuleren. Om 
die reden heeft de jury een eervolle vermel-
ding toegekend aan het project.

eervolle vermelding

De oorkonde wordt in ontvangst genomen door Louis Prompers, 

directeur Projectbureau A2 Maastricht (links) en Hans Struijk, 

projectdirecteur Avenue2 (rechts). (Foto: Frank Penders)

De gestapelde tunnel onder de Groene Loper van Maastricht. (Beeld: Avenue2)

De Groene loper
Ingediend door Avenue2 (combinatie van Strukton en Ballast Nedam)
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Jury Schreudersprijs honoreert
lef van Rijksgebouwendienst

Je moet het maar aandurven. Bouwen onder het Rijksmuseum. Onder de icoon van 

architect Pierre Cuijpers en huis van de zeventiende-eeuwse Hollandse Meesters. 

De Rijksgebouwendienst deinsde er niet voor terug om ondergronds oplossingen te 

vinden voor de ambities van het Rijksmuseum en architect Cruz y Ortiz om ‘met de 

techniek van vandaag verder te gaan met Cuijpers’. 

Durf was een belangrijke reden om de zevende editie 
van de Schreudersprijs aan het project toe te kennen. 
Louise Attema, namens de Rijksgebouwendienst senior 
projectmanager voor ‘Het Nieuwe Rijksmuseum’, en 
Paul Beljaars, projectleider bij BAM Civiel Noordwest, 
namen de prijs voor de ondergrondse onderdelen van 
de renovatie van het Rijksmuseum in Amsterdam 
gezamenlijk in ontvangst tijdens het Technologie-
symposium op 3 november 2011.

Respect
Het Rijksmuseum is een monumentaal gebouw; 
internationaal bekend door zowel de kunstcollecties 
als de historische architectuur van het gebouw zelf. 
Het renoveren van zo’n gebouw heeft grote impact op 

alle betrokkenen. Paul Beljaars: “Het Rijksmuseum 
als monument dwingt op zich al respect af. Maar 
dat geldt ook voor wat er moest gebeuren. Gestuurd 
boren tussen de houten palen, kolommen vervangen, 
bouwkuipen en tunnels aanbrengen; allemaal aspecten 
die onder en rondom zo’n monumentaal gebouw in 
technische en logistieke zin risicovol zijn. Het project is 
in alle facetten uniek. Als een jury dat onderstreept, is 
dat hartstikke leuk, vooral voor het uitvoerende team. 
Het is een erkenning door vakgenoten, en daar zijn we 
trots op. We hebben inmiddels heel veel leuke  reacties 
 ontvangen. Het feit dat we aan het Rijksmuseum 
mochten werken, was al leuk om te noemen. Nu komt 
de prijs daar als bekroning nog bij.”
Het ondergrondse werk is inmiddels afgerond. Voor 
projectmanager Louise Attema loopt het project nog 
door tot de oplevering in 2013. Voor haar is het daarom 
nog te vroeg om trots te zijn. Daarmee is ze overigens 
niet minder ingenomen met de Schreudersprijs. Louise 
Attema: “Als Rijksgebouwendienst vinden we het echt 
belangrijk om prijzen te winnen. We willen toonaange-
vend zijn en toegevoegde waarde bieden. Daarbij zijn 
we uiteraard wel een uitvoerende dienst. De ambitie 
moet van onze opdrachtgevers komen. In dit project lag 
er de uitdaging om zo goed mogelijk om te gaan met 
de consequenties van het prijswinnende ontwerp van 
 architect Cruz y Ortiz. Het was bekend dat dat moeilijk 
en risicovol zou zijn, maar de Rijksgebouwendienst 
heeft dat aangedurfd. Het is mooi dat de jury ons 
 daarvoor onderscheidt.”

Beoordelingscriteria
De ingezonden projecten werden beoordeeld op drie hoofd-

punten: in hoeverre stimuleren ze ondergronds bouwen, in 

welke mate zijn ze innovatief/inventief en wat is het reali-

teitsgehalte? Hierbij werd gekeken vanuit verschillende invals-

hoeken, te weten: geotechniek, ondergronds ruimtegebruik, 

civiele techniek, stedenbouwkunde, architectuur en verkeers- 

en transportinfrastructuur.
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Vijf ondergrondse delen
De renovatie van het Rijksmuseum omvat onder andere 
vijf ondergrondse onderdelen die onder uitdagende 
omstandigheden met succes zijn gerealiseerd.  Gebruik 
van de ondergrond heeft het mogelijk gemaakt het 
gewenste programma praktisch geheel binnen de 
bestaande footprint van het gebouw te realiseren. 
‘De uitvoering is, ondanks de veelheid van verschil-
lende technieken en de lastige randvoorwaarden, 
succesvol verlopen en de omgeving heeft nauwelijks 
hinder  ondervonden. Een prachtig voorbeeld van de 
toegevoegde waarde die ondergronds bouwen in een 
binnenstedelijke omgeving kan hebben’, aldus  
het juryrapport.

Louise Attema onderschrijft die conclusie: “Het 
grootste risico zat in het ondergrondse deel van de 
renovatie. Dat deel is nu afgerond en de resterende 
risico’s zijn veel kleiner. Maar er ligt voor ons al een 
nieuwe uitdaging: de interactie met de gebruikers. In 
de laatste fase van de renovatie houden we  rekening 
met de bouwplanning en de behoeften van het 
 museum. Er kan een tegenstelling ontstaan tussen het 
heel starre bouwproces en de flexibiliteit die gebruikers 
wensen. Het museum let vooral op het visuele aspect 
en reageert daarbij terecht op de kleinste details. Als 
daar in deze fase nog wensen uit voortkomen, moet je 
proberen daar een oplossing voor te vinden. Dat is een 
leuk aspect van dit werk.”

‘Dit is wel heel gaaf’
Voor Paul Beljaars lagen de grootste uitdagingen 
 uiteraard in het civiele deel. Het vervangen van de 
 funderingskolommen onder de pilaren van de  fietsers-
passage door smallere kolommen was voor hem een 
hoogtepunt. Om de twee binnenhoven tot een groot 
plein om te vormen, zijn de pilaren tijdelijk  opgevijzeld. 
Terwijl de stalen constructie het gewicht van het  gebouw 
droeg, zijn de oude kolommen gesloopt en leek het 
Rijks museum even te zweven. Inmiddels zijn de nieuwe 
 kolommen aangebracht en rust het  museum weer op 
zijn oude houten palen. Paul  Beljaars: “De architect 
heeft de randen opgezocht van wat haalbaar was. Het 
vijzelwerk onder de passage was een van de meest risi-
covolle ondernemingen. Vooral het fysiek weghalen van 
de kolommen was een imposant  moment. Daar waren 
natuurlijk uitgebreide risico sessies en terug valscenario’s 
aan voorafgegaan. Ik heb er nooit wakker van gelegen, 
maar het is wel een  moment waarop je je realiseert dat 
het gezamenlijk acteren van opdracht gever, ontwerper 
en uitvoerder de sleutel tot succes is. En je merkt dat 
iedereen op z’n moment denkt: dit is wel heel gaaf.”

Meer informatie
Op www.rijksmuseum.nl/verbouwing vindt u meer informatie 

over de verbouwing van het Rijksmuseum. Ook staat er een arti-

kel op Kennislink over dit project: tinyurl.com/kl-rijksmuseum

 wInnAAr SCHrEudErSPrIJS 2011

Jury Schreudersprijs honoreert
lef van Rijksgebouwendienst

Van links naar rechts: Johan Bosch (juryvoorzitter), Paul Beljaars, Ab Schreuders, Louise Attema en Cees Brandsen (voorzitter Stichting A.M. Schreuders).   

(Foto: Frank Penders)
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De fietserspassage van het Rijksmuseum is tijdelijk opgevijzeld om de funderingskolommen te vervangen. 

(Foto: Jane van Raaphorst, BAM Civiel Noordwest)
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Uit de 

school  

geklaptBouwen op tunnels: 
kwestie van besluiten

Als je de techniek buiten beschouwing laat, is bouwen op een tunnel altijd een optie. 

Er zijn geen regels of richtlijnen die gebiedsontwikkeling op een tunnel verbieden. 

Toch wordt er niet vaak op een tunnel gebouwd, waarom niet? Sandra Brouwer, 

afstudeerder aan de TU Delft, is van mening dat het hem zit in het besluitvormings-

proces.

Bouwen op tunnels heeft verschillende voordelen. Het 
ondergronds brengen van ingeklemde infrastructuur 
maakt uitbreiding mogelijk en biedt verlichting voor 
omwonenden. Bovendien strookt het met de wens van 
veel gemeenten om nieuwe functies binnen bestaand 
stedelijk gebied te ontwikkelen. De praktijk is anders. 
Volgens Sandra Brouwer, afstudeerder aan de TU Delft, 
ligt het aan de besluitvorming. Zij onderzocht hoe dat 
proces ingestoken kan worden zodat men vaker besluit 
op een tunnel te bouwen.

Waarom niet?
Er zijn verschillende aspecten die het besluitvormings-
proces - gaan we wel of niet op de tunnel bouwen? - erg 
complex maken. Zo moet er rekening worden gehou-
den met de externe veiligheid. Voor alle infrastructuur 
wordt een veiligheidszone bepaald aan de hand van 
een kwantitatieve risicoanalyse. Veiligheidsrichtlij-
nen zeggen vervolgens dat er binnen dat gebied geen 
kwetsbare bebouwing gerealiseerd mag worden. Buiten 
de veiligheidszone zijn er echter geen beperkingen voor 
gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat als de tunnel zo 
veilig wordt uitgevoerd dat de veiligheidszone volledig 
afwezig is (bijvoorbeeld door geen gevaarlijke stoffen 
toe te staan in de tunnel), er vanuit veiligheidsrichtlij-
nen geen beperkingen zijn voor het bouwen op tunnels.

Naast de veiligheid spelen ook juridische aspecten 
een rol in het besluitvormingsproces. De eigendoms-
verhoudingen zijn niet vanzelfsprekend. Er moet een 
zakelijk recht, zoals een recht van opstal, worden 
verstrekt om gelaagd eigendom mogelijk maken. Daar-
naast is het besluit afhankelijk van financiële en sociale 

voordelen. De directe opbrengsten van de gebieds-
ontwikkeling op de tunnel en de bijbehorende kosten 
kunnen verrekend worden binnen de Wet Ruimtelijke 
Ordening. Maar goed functionerende infrastructuur 
dient een groter belang dan men kan vertalen naar 
directe opbrengsten en kosten. Ook deze zaken moeten 
worden meegewogen.

Moeilijkheden overwinnen
Sandra’s onderzoek richtte zich op het verbeteren van 
het complexe besluitvormingsproces. Daartoe stelde 
ze vast dat het samenspel van actoren de rode draad 
is in de complexiteit. Het is niet mogelijk één partij 
te benoemen die beslissingen kan nemen zonder dat 
dit effect heeft op de belangen en doelen van andere 
partijen. Verbeteringen in het besluitvormingsproces 
moeten zich dus hierop richten.

AfSTudEErdEr

Sandra Brouwer, Construction, 
Management & Engineering, 
TU Delft

ProJEC T

Building on tunnels – sugges-
tions to improve the decision 
making process

wA Ar

Uitgevoerd bij advies- en inge-
nieursbureau Hompe en Tase-
laar, begeleid door prof. ir. J.W. 
Bosch, drs. M. Leijten, prof. mr. 
dr. H.D. Ploeger (allen TU Delft) 
en drs. F. Taselaar (Hompe en 
Taselaar)

‘Techniek, recht en bestuur 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden’

drs. Martijn Leijten, TU Delft, 
faculteit Techniek, Bestuur en Management, 
afdeling Multi-Actor Systems
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“Het afstudeeronderzoek van Sandra Brouwer toont vóór alles 
dat de complexiteit van het bouwen op tunnels niet louter van 
technische aard is, maar vooral van organisatorische en juridi-
sche. Technische complexiteit is vaak met technisch vernuft op te 
lossen, maar besluitvorming en jurisdictie vereisen geheel andere 
benaderingen. Juridische eigendomsverhoudingen en (risico)
aansprakelijkheden betrekken onvermijdelijk veel partijen bij een 
project, die daar vanuit hun eigen belang in zitten. Deze fragmen-
tatie maakt van het totstandkomingsproces van bebouwing op 
tunnels een ingewikkelde puzzeltocht, met daarin onaantastbare 
kernwaarden, wetten en regels en percepties en opinies. Het 

maakt de totstandkoming ook voor een deel  minder exact en 
 controleerbaar dan veel ingenieurs gewend zijn.  Techniek, recht 
en bestuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sandra 
Brouwer maakt ons hier in haar onderzoek uitstekend  
van  bewust.”
 

Meer informatie
Afstudeerverslagen en dissertaties van de TU Delft vindt u  

op repository.tudelft.nl

Procesmanagement beschrijft dat kwaliteit voor een project 
met grote wederzijdse afhankelijkheden behaald wordt door de 
belangen van betrokken partijen zoveel mogelijk tegemoet te ko-
men. Om dit te bereiken stelt Sandra vier hoofdstrategieën voor. 
Allereerst moet men sturen op een open proces. De betrokken-
heid van verschillende partijen verrijkt het resultaat en zorgt 
ervoor dat diverse belangen worden behartigd. Ten tweede is 
het van belang de kernwaarden van de betrokken partijen te 
beschermen. Er moet gezocht worden naar oplossingen waarin 
alle partijen zich kunnen vinden. De derde strategie is het waar-
borgen van de voortgang van het proces. Bij bouwen op tunnels 
kan het financiële voordeel een extra motivatie zijn voor een snel 
proces, omdat de winst uit gebiedsontwikkeling zal verminderen 
met de tijd. Tot slot is het van belang de inhoud van het proces te 
waarborgen. Zonder inhoudelijke beslissingen kunnen partijen 
zich terugtrekken, omdat ze geen affiniteit met de beslissing 
hebben. Risicoanalyses zijn hierbij goede hulpmiddelen. 

Verbetersuggesties voor het besluitvormingsproces
Om bij een praktijkproject te bepalen in hoeverre de strategieën 
worden toegepast, heeft Sandra vijfentwintig indicatoren opge-
steld. De strategie ‘kernwaarden beschermen’ vereist bijvoor-
beeld dat partijen bij aanvang van het project hun kernwaarden 
kenbaar maken. Voor het waarborgen van de inhoud (derde 
strategie) is het van belang dat experts worden onderscheiden 
van stakeholders.

Aan de hand van de indicatoren heeft Sandra bij twee praktijk-
projecten (Spoorzone Delft en Zuidas Amsterdam) het besluit-
vormingsproces geanalyseerd. Dit leverde verschillende verbeter-
suggesties op: 
•	 Gebruik	procesmanagement	vanaf	de	start	van	
 het proces.
•	 Concentreer	op	de	winstmogelijkheden	van	het	

bouwen op tunnels. Gebiedsontwikkeling op de tunnel levert 
mogelijk meer geld op voor het project, maar het kan ook de 
kwaliteit van het gebied verhogen. Het dak van de tunnel is 
bovendien vaak een toplocatie voor een gebouw. 

•	 Zorg	ervoor	dat	alle	beslissende	partijen	binnen	de	
projectorganisatie vertegenwoordigd zijn. Beslissingen 
omtrent bouwen op tunnels kunnen niet door één partij 
genomen worden, omdat dit buiten een eenzijdige expertise 
en autoriteit gaat. 

•	 Zorg	voor	een	transparant	risicoprofiel.	Risico’s	
leiden niet alleen tot onzekerheid in mogelijke kosten 
en schade, maar vaak ook tot angst op een verslechterde 
 samenwerking. Een collectief risicomanagementplan kan 
uitkomst bieden. 

•	 De	afweging	om	op	een	tunnel	te	bouwen	moet	voor	ieder	
type infrastructuur hetzelfde gemaakt worden. Voor 
 bebouwing op tunnels maakt het niet uit of het gaat om 
bijvoorbeeld een spoor- of wegtunnel.  De uitkomst van de 
afweging kan wel verschillen.

Wanneer het besluitvormingsproces van een project op deze 
punten wordt verbeterd, is het eenvoudiger om te besluiten  
op een tunnel te bouwen. Of dat ook gebeurt is natuurlijk  
een tweede.

Utrechtsebaan in Den Haag. (Foto: beeldbank.rws.nl, Joop van Houdt)



38

nEt WErk & CoB

zEEPKISTEn 2011-2012

Gezocht: uw expertise

wie
Thijs Ruland, platformcoördinator Veilig- 

heid en veiligheidsbeleving, het COB

wat
“Ik wil het platform Veiligheid en 

 veiligheidsbeleving omvormen tot een 

écht platform: geen verzameling losse 

projecten, maar een groep mensen  

die regelmatig  samenkomt om te  dis- 

cussiëren over de laatste ontwikkelin-

gen op het gebied van veiligheid.  

Welke uitdagingen ziet u, met welke 

vraagstukken wilt u en gaanwe aan de 

slag? Maar ook juist terug koppeling: 

hoe verlopen de projecten en wat 

 gebeurt er methet resultaat?”

waarom
“De projecten die het COB samen 

met haar participanten uitvoert, zijn 

bedoeld om kennis te ontwikkelen. 

Dat werkt beter als je hier met elkaar 

over blijft nadenken en daarop actie 

onderneemt. Door regelmatig samen 

te komen en elkaar op de hoogte te 

houden, zullen projecten denk ik meer 

opleveren. Ook zullen hierdoor gemak-

kelijker nieuwe initiatieven ontstaan 

die aansluiten op wat er in de markt - bij 

u - speelt.”

hoe
“Eind november staat een bijeenkomst 

gepland met ongeveer tien personen 

die ik persoonlijk heb benaderd. Dit 

opstartgroepje met opdrachtgevers, 

opdrachtnemers en overheid maakt 

een eerste agenda, waarna iedereen die 

zich heeft aangemeld voor het platform 

een uitnodiging ontvangt. En dan is het 

woord aan u, want u kunt meebeslissen 

over de inhoud van volgende bijeen-

komsten. Per jaar zou ik ongeveer drie 

keer bij elkaar willen komen, maar u 

hoeft er niet telkens bij te zijn. Spreekt 

de agenda van de bijeenkomst u aan, 

dan hoop ik u van harte te ontmoeten.”

De pauze op het Technologiesymposium was geen gewone pauze. Natuurlijk waren er hapjes en drank-

jes, maar er waren ook drie podia, waarop professionals uit het COB-netwerk om uw aandacht vroegen. 

Heeft u hun oproep niet (goed) gehoord? Lees dan zeker verder, want we zien u graag alsnog aanhaken!

wie
Erik Siemer, marktteammanager 
Geo-informatie, Advin

wat
“Advin zou graag zien dat 3D-laserscan-

techniek vaker ingezet wordt voor moni-

toring bij  ondergrondse bouw projecten. 

Deze toepassing is alleen zo jong dat  

we nog niet genoeg weten over de toe-

passing ervan: wat kun je er wel mee en 

wat niet? Wat zijn de randvoorwaarden, 

bijvoorbeeld qua nauwkeurigheid en 

betrouw baarheid, en hoe kun je de scans 

het beste presenteren? We willen deze 

onderzoeks vragen graag samen met het 

COB en  andere partijen oppakken.”

waarom
“3D-laserscanning als monitortech-

niek biedt verschillende voordelen ten 

opzichte van de huidige methode met 

tachymeters, zogeheten total-stati-

ons. De prisma’s die daarvoor nodig 

zijn  vereisen onderhoud en het is niet 

 altijd duidelijk waar deze meetpunten 

geplaatst moeten worden. Bij een scan 

is in een keer het hele gebouw vast-

gelegd. Er zijn nog meer voordelen, maar 

omdat de methode nog nieuw is, wordt 

er nog weinig gebruik van gemaakt. Met 

een werkgroep willen we de toepassing 

van 3D-laserscanning voor monitoring 

verder onderzoeken, zodat de techniek 

beter bekend en toegankelijker wordt.”

hoe
“We gaan de verschillende onder-

zoeksvragen eerst bespreken in een 

startbijeenkomst, dat zal in januari zijn. 

We zouden daar graag een mix van 

partijen te treffen, zoals  specialisten 

in (3D) meten en monitoring, aan-

nemers,  opdrachtgevers en overheden. 

Ook  willen we graag de wetenschap 

erin betrekken voor een theore tische  

basis. Zo hopen we enerzijds richt - 

lijnen en referentiekaders te  ontwik- 

kelen, maar anderzijds  innovatie en 

 ontwikkeling niet tegen te gaan.”

Thijs Ruland op de zeepkist. (Foto: Frank Penders) Erik Siemer legt het concept uit aan zijn toehoorders. 

(Foto: Frank Penders)

We gaan de uitdagingen graag aan, samen met u!
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wie
Tjip Koopmans, directeur Kiwa Fire 
Safety & Security B.V.

wat
“We willen graag een platform ont-

wikkelen waarin kennis op gebied van 

(brand)veiligheid voor ondergrondse 

infrastructuur samenkomt. Hiermee 

willen we werken aan een centraal 

 bewustzijn op dit gebied en aan  heldere 

schema’s waarmee ondergrondse 

 infrastructuren beoordeeld kunnen 

 worden. Zulke schema’s zorgen ervoor 

dat de controle initieel en periodie k 

 onafhankelijk kan plaatsvinden, wat 

moet leiden tot een gestructureerd 

efficiënter proces. Met als doel het 

(brand)veiliger ontwerpen van infra-

structuren.”

waarom
“Binnen de ondergrondse infrastruc-

tuur is (brand)veiligheid een essen tiële 

eis. Er is hier in abstracte vorm Euro-

pese en Nederlandse wetgeving voor 

beschikbaar en er zijn veel  Europese 

en Nederlandse normen om deze ab-

stracte eisen in te vullen. Het is echter 

niet helder hoe je, vanuit een basis-

ontwerp met uitgangspunten, tot een 

detailontwerp komt dat voldoet aan de 

normen. Er is geen integraal proces dat 

leidt tot een samenhangend pakket: het 

lijkt het erop dat het wiel iedere keer 

opnieuw wordt uitgevonden en dat er 

geen centrale plaats is waar de kwaliteit 

van veiligheid samenkomt. Daar willen 

we verandering in brengen.”

hoe
“Het is een breed vraagstuk, dat  moge- 

lijk overlapt met andere  projecten 

binnen het COB. Samen met Thijs 

Ruland, coördinator Veiligheid en 

 veiligheidsbeleving van het COB, gaan 

we daarom eerst kijken welke aspecten 

nog aandacht vragen. Vervolgens  willen 

we in een startbijeenkomst met men-

sen uit het COB-netwerk brainstormen 

over deze punten. Welke  behoeften 

hebben zij, welke oplossingen zien 

we, hoe willen we de vraag stukken 

aanpakken? Ik stel me zo voor dat  

er naar aanleiding van deze  sessie een 

aantal kleinere werk groepen van start 

gaat om ideeën  uit te werken.”

wie
Maarten Nypels, programma manager Stadshavens Rot-
terdam, Ingenieursbureau Gemeente werken Rotterdam

wat
“Stadshavens Rotterdam is een buitendijks gebied dat we 
van  haven naar gemengd stedelijk gebied gaan transfor-
meren. Daarbij hebben we te maken met verschillende 
uitdagingen, waarbij de ondergrond (een deel van) de 
oplossing kan zijn. Zo kunnen we het gebied van zestien-
honderd hectare niet compleet omdijken of ophogen: 
wellicht biedt de ondergrond hierbij uitkomst? En de 
haven bekkens bevatten veel kademuren, hoe kunnen 
we die optimaal benutten? Wat zijn de  mogelijkheden 
en onmogelijkheden? Daar willen we graag met andere 
partijen over nadenken.”

waarom
“We willen deze vraagstukken in COB-verband oppakken, 
 omdat we de ondergrond optimaal  willen inzetten bij 
de trans formatie. Stadshavens wordt een  fascinerende 
mix van bedrijven, woningen, scholen en andere voor-
zieningen. Deze mix vraagt om innovatieve oplossingen, 
zoals het stapelen van functies en het aanleggen van 
ondergrondse verbindingen. Daarnaast streven we naar 
een energieneutrale situatie, met bijvoorbeeld smart 
grids en WKO-installaties die ondergronds gerealiseerd 
moeten worden.”

hoe
“De lijst met uitdagingen is lang, die kunnen we niet in 
een keer aanpakken. We willen daarom  beginnen met 
brainstormsessies over een of twee vraagstukken,en dan 
zouden we het liefst met de kademuren van start gaan. 
De ondergrondse structuren  vormen een groot, concreet 
 probleem en bieden tegelijkertijd misschien veel kansen. 
Het zou  zomaar kunnen dat je juist hele leuke dingen 
hiermee kunt doen.In de eerste bijeenkomst horen we 
graag welke ideeën anderen hebben.”

Vierhavens, deelgebied van Stadshavens Rotterdam. (Foto: Beeldenbank Stadshavens Rotterdam)

Hij stond niet op de zeepkist tijdens het 

Technologiesymposium, maar in zijn 

presentatie tijdens de  parallelsessies deed 

Maarten Nypels wel een oproep. Een 

aantal van u heeft al gereageerd; wie doet 

er nog meer mee?

Voor meer informatie en voor deelname kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van het COB: info@cob.nl of 

0182 540 660. Zij verwijzen u dan naar de juiste persoon.

Tjip Koopmans op de zeepkist. (Foto: Frank Penders)
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Tunnel door 
een tunnel

PrAKTIJK | SPoorzonE dELfT

Nog even en Delft wordt niet langer doorsneden door een spoorlijn. De trein gaat ondergronds, door een 

tunnel die op dit moment wordt aangelegd. Ada Haasnoot, omgevingsmanager bij Spoorzone Delft, 

vertelt dat het - op een aantal technische hoogstandjes na - vooral een uitdaging is wat betreft logistiek en 

omgeving. Zo kruist de  nieuwe tunnel de bestaande Prinses Irenetunnel (PIT), een belangrijke verkeers-

ader van Delft. “Het treinviaduct is straks helemaal weg; waar nu de PIT ligt, komt een gelijkvloerse 

kruising. De nieuwe tunnel loopt in feite dwars door de bestaande tunnelbak, hij komt er slechts gedeel-

telijk onder. Het viaduct wordt daarom beetje bij beetje afgebroken, zodat er ruimte is om te bouwen.”

 1 

 2 B

A

c

 4
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Ada Haasnoot werkt bij Dura Vermeer, onderdeel van 

Combinatie CrommeLijn, opdrachtnemende partij voor 

onder andere de spoortunnel. Ada is sinds 1996 werkzaam 

in de grond,- weg- en waterbouw.  Als omgevingsmana-

ger is zij gespecialiseerd in conditionering en betrokken 

geweest bij diverse design-en-constructprojecten, zoals 

de onderbouw van de HSL en de landtunnel A2 in Utrecht.

Luchtfoto van de spoorzone in Delft, juli 2011 (Foto: De Jong Luchtfotografie)

3)  kerende tram, maar 
niet voor lang 
“Tijdens de bouw van 
de spoortunnel rijdt de 
tram een tijdje niet door 
de PIT. Alleen hebben 
trams van HTM maar aan 
één kant  besturing, dus 
 hebben we ter hoogte 
van het  station een keer-
voorziening gebouwd. 
Maar de  tramverbinding 
naar Tanthof (de wijk ten 
westen van de spoorlijn) is 
erg belangrijk. We maken 
daarom zo snel mogelijk het 
tunneldak van de oostelijke 
buis gereed, zodat de tram 
daaroverheen kan rijden. 
Dat gebeurt al in december: 
tien maanden eerder dan 
oorspronkelijk gepland.”

4) Tunnel voor de deur  
“Gezien de omvang van het 
project vallen de reacties 
van de omgeving erg mee. 
Natuurlijk is er wel overlast, 
zoals in de Engelsestraat. 
Deze mensen woonden 
eerst in een brede groene 
straat; nu kijken ze uit op 
een bouwplaats en loopt de 
weg vlak langs de deur. Op 
verzoek van bewoners en 
ondernemers hebben we 
hier wel eerder dan gepland 
tweerichtingsverkeer van 
gemaakt, daar waren ze erg 
blij mee.”

2)  In stappen 
“De verbinding door de PIT 
moeten we voortdurend in 
stand houden, want het is 
één van de belangrijkste 
oost-westverbindingen in 
Delft. We sluiten daarom 
eerst alleen de noorde-
lijke tunnelbuis (2A) af; het 
verkeer gaat dan over één 
rijstrook heen en weer. Dit 
geeft ons ruimte het dak 
van de oostelijke buis van de 
nieuwe spoortunnel te bou-
wen. Als dat gedeelte klaar 
is, kan het verkeer daarover-
heen rijden. Vervolgens gaat 
de zuidelijke tunnelbuis 
(2B) van de PIT dicht en 
maken we het dak van de 
oostelijke spoortunnelbuis 
af. Daarna gaan we aan de 
slag met de westelijke buis 
van de spoortunnel (2C).”

1) Breed en smal 
“De tunnel krijgt twee 
 buizen, maar bijna n ergens 
is plek om nu al beide 
buizen aan te leggen. De 
trein rijdt grotendeels op 
het  toekomstig tracé van 
de spoortunnel. Daarnaast 
kunnen het spoorviaduct 
en een relaishuisje (dat de 
wissels regelt) pas weg als 
de trein niet meer rijdt. Dus 
leggen we op het groot-
ste deel van het traject 
eerst alleen de oostelijke 
 tunnelbuis aan. Wanneer 
die in 2015 klaar is, gaat de 
trein hierin rijden en kan het 
huidige spoor, evenals het 
viaduct en het relaishuisje, 
weg om de westelijke tun-
nelbuis aan te leggen.”
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nEt WErk & CoB

TrILLInGSProBLEMATIEK

Netwerk zegt: 

Heldere procedures, 
duidelijke normeringen en 
standaard rekenmethode
Als gevolg van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de frequentie van zowel personen- als 

goederen vervoer toenemen en zullen goederentreinen op andere trajecten gaan 

rijden. De leefbaarheid rond het spoor moet desondanks op peil blijven. Daarom 

is op initiatief van ProRail de COB-commissie T130 opgezet, die zoekt naar 

 toepasbare maatregelen om trillingshinder bij het spoor te beperken.

Top zeven 
van voorgestelde maatregelen

1 Afronding standaard rekenmodel 

 beoordeling trillingssituaties.

2 Aanpassen van wet- en regelgeving (SBR).

3 Ontwikkelen richtlijn voor de behandeling 

 van trillingen bij procedures en besluit-

 vorming.

4 Een catalogus van maatregelen ontwik-

kelen en deze koppelen aan een database.

5 Betere diagnose; opstellen database   

 trillingsgegevens voor verschillende locaties.

6 Een meetplatform ontwikkelen voor 

diagnose en aanpak aan de bron van 

trillingshinder.

7 Hinderbeperking; ervaringen met het 

belang van niet-trillingsfactoren 

 inventariseren en evalueren. Daarbij 

 onderzoeken welke rol partijen zelf

(op welk moment) willen  spelen.

Workshop Trillingen in Fort Voordorp. (Foto: COB)
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Op het Technologiesymposium van 2010 stond Hielke Zand-
berg (ProRail) ‘op de zeepkist’ om aandacht te vragen voor de 
trillingsproblematiek. Voor het verminderen van trillingen en 
laagfrequent geluid zijn de toepasbare technieken beperkt. Hij 
stelde daarom voor om onderzoek te doen naar ‘een kosten-
effectief spoorconcept met een lager niveau van trillingsemissie’. 
Er bleken veel partijen uit het COB-netwerk geïnteresseerd. 
Vanwege de verschillende invalshoeken heeft het COB de hulp 
ingeschakeld van kennis instituten Deltares, TNO en TU Delft. 
Vanuit Universiteit Leiden werkt professor Pieter Jan Stallen mee 
aan het onderzoek, vanwege zijn sociaal-psychologische kennis 
op het gebied van hinder. “Hinder is tenslotte beleving,” aldus 
Stallen, “een wezenlijk psychologisch fenomeen waarin sociale 
factoren een grote rol spelen, zoals de mate van vrijwilligheid, de 
ernst van het (tijdelijk) verlies van waarden en respect.” 
Het COB is samen met deze partijen in  september tot een 
 onderzoeksvoorstel gekomen, dat bestaat uit zeven maatregelen  
die trillingshinder kunnen beperken.  Participanten van het 
COB konden in een Workshop Trillingen, voorafgaand aan het 
 Technologiesymposium van 2011, aangeven welke maatregelen 
zij het belangrijkst vinden.

Top drie
De top drie van maatregelen was vrij  technisch van aard, wat 
niet verwonderlijk was gezien de technische achtergrond van 
de meeste deelnemers. Het afmaken van het standaard reken-
model eindigde met stip  bovenaan, gevolgd door het aanpassen 
van wet- en regelgeving en het  ontwikkelen van een richtlijn en 
een catalogus van maat regelen. Dit benadrukt de wens van de 
betrokkenen om vanuit een eenduidige  methodiek te werken. 
Heldere procedures, duidelijke normeringen en een door alle 
 partijen geaccepteerde rekenmethode; oftewel, een navolgbare, 
transparante trillingsdiagnose.

Zachte kant
Toch laaide er veel discussie op over de  niet-technische tril-
lingsmaatregelen. “Wij techneuten doen het niet goed, want we 
denken dat alles in sommetjes, modellen en databases te vatten 
is, maar zo zitten het leven en de natuur niet in elkaar. Ik vind dat 
de zachte kant van de wetenschap te weinig geïmplementeerd is 
in dit geheel”, merkte één van de workshopdeelnemers op. 
Stallen voert verder aan dat het – zeker in het geval van moei-
lijke voorspelbaarheid, zoals bij trillingen – van belang is om 
goed te  communiceren met de omgeving. “Dat  betekent de 
dialoog  aangaan met de omwonenden over wat zij van belang 
vinden; mensen alleen informeren schiet tekort.  Trillingshinder 

 is  tenslotte een ervaring, waarin sociale factoren een grote rol 
spelen. We moeten ons bij het ontwikkelen van maatregelen 
tegen  trillingshinder daarom niet beperken tot alleen de techni-
sche maatregelen”, aldus Stallen. Arnold Koopmans (TNO) haalt 
het project Sporen in Arnhem aan als voorbeeld: “Daar is op de 
bouwlocatie intensief gecommuniceerd met de omgeving. Er 
werd verteld dat er een overschrijding van het trillingsniveau zou 
komen en bewoners hebben dat geaccepteerd. Maar dit ging alleen 
over de intensivering van reizigerstreinen. Over de intensivering 
van goederen treinen werd niet gecommuniceerd en de bewoners 
maakten daartegen dus met succes bezwaar.”

Vaart erin
Verschillende  deelnemers brengen naar voren dat er niet langer 
getreuzeld moet worden met het nemen van maatregelen. Dat 
geldt ook voor de besluitvorming ten aanzien van het onder-
zoeksrapport T130. Onderzoeksvoorzitter Klaas Jan Bakker (COB): 
“Zowel voor ProRail als voor andere partijen in het bouwproces 
is het van belang dat er stappen worden ondernomen. ProRail 
kan nu niet verder met zijn projecten. Aannemers en adviseurs bij 
bouw projecten hebben er last van als bouwprojecten vertragen.” 

Commissie T130 zal de discussie in haar rapport verwerken en 
de voorkeuren voor de te nemen maatregelen in het onderzoeks-
voorstel nader aanscherpen. Het COB zal haar netwerk vragen wie 
belangstelling heeft (een deel van) de voorgestelde maatregelen 
uit te voeren. Bakker: “Er ligt nu een breed gesteund pakket aan 
programmaonderdelen klaar om aangepakt te worden.”

Meer informatie
Op onze website, www.cob.nl, vindt u meer informatie over dit project.  

Ook zal het rapport daar straks te downloaden en/of te bestellen zijn.  

U kunt daarnaast contact opnemen met coördinator Klaas Jan Bakker:  

klaas-jan.bakker@cob.nl of 0182 540 660.

Meer en anders
Het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) is verzameling maatrege-

len dat ervoor moet zorgen dat mensen op de drukste trajecten elke  

tien minuten kunnen opstappen op een intercity of sprinter. Het 

 betekent onder andere dat bestaand spoor in de Randstad wordt   

geoptimaliseerd en dat goederenvervoer een ander routering krijgt. 

 Hierdoor intensiveert het goederenvervoer op plekken waar het  rail verkeer 

nu gemixt is met reizigersvervoer. Een toename van  trillingshinder  

moet hierbij worden beperkt.

‘Mensen alleen informeren 
schiet tekort’



Logeren onder 
maaiveld
Aan ondergrondse parkeergarages zijn we wel 
 gewend. Ook fietsenstallingen, waterbergingen  
en winkelcentra zien we regelmatig onder het  
maaiveld. Maar een hotel? Ook dat kan prima.  
Met een beetje creativiteit kom je een heel eind.

Zo  kan het ook!

Wonen en warmte
In Oostenrijk, in de provincie Stiermarken, bevindt zich het vakantiedorp 
Rogner Bad Blumau. Architect en kunstenaar Friedensreich Hundertwasser 
ontwierp de kleurrijke bouwwerken met ronde vormen in de jaren negentig.  
Er staan verschillende typen gebouwen, waaronder de ondergrondse 
 Waldhofhäuser. De woningen hebben ramen aan een verdiepte binnen-
plaats voor daglicht. 

Sinds 2001 wordt de ondergrond op nog een manier benut: vanaf achten-
twintighonderd meter diepte wordt water van meer dan honderd graden 
omhoog gepompt, waarmee elektriciteit wordt gegenereerd. Per uur levert 
dit gemiddeld 190 kW op.
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(Foto’s: Pappilabild)

Luxe in een mijn
Dieper onder de grond  logeren kan  

in Sala, Zweden. Daar is op honderd-
vijfenvijftig meter diepte een deel van de oude 

zilvermijn (in gebruik tot 1908) omgetoverd tot 
Mine Suite. Het hotel raadt aan warme kleding 
mee te nemen, want het hele jaar door is het 
slechts twee graden in het diepe  gangenstelsel. 

De kamer wordt echter verwarmd tot  
achttien graden.

(Foto: Renate Oberinger)

(Foto: Claus Ableiter) 
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Onder de woestijn

Het stadje Coober Pedy in Australië 
staat bekend als de opaalhoofdstad van 

de wereld; sinds er in 1915 voor het eerst 
opaal werd gevonden, zijn er meer dan 250.000 

mijnschachten aangelegd. Er heerst een extreem 
woestijnklimaat, wat ervoor heeft gezorgd dat 
veel mensen ondergronds zijn gaan wonen. Ook 

hotels bevinden zich onder maaiveld. Liever 
primitiever? Zet dan je tentje op in een 

van de ondergrondse campings.

In de rotsen
Het grillige landschap van Cappadocië (Turkije) zit vol met grotten. In vroeger tijden werden de ruimtes bewoond en 

gebruikt als schuilplaats. In 2007 werd een gang stelsel ontdekt dat waarschijnlijk dienst deed als rustplaats op de 

 Zijderoute. Tegenwoordig zijn er verschillende hotels in gevestigd.

(Foto’s: Flickr)

(Foto’s: Flickr)



KABELS En LEIdInGEn

Met welke techniek? Deze vraag dient zich altijd aan bij het aanleggen, onderhouden of 

renoveren van kabels en leidingen. De afweging vereist kennis van alle methoden, maar die is 

niet altijd aanwezig in het team. Een nieuwe webtool, in COB-verband ontwikkeld, moet 

betrokken partijen hierbij helpen door de voor- en nadelen van verschillende methoden 

inzichtelijk te maken. Vooral voor sleufloze technieken is dit geen overbodige luxe.

Niemand wordt blij van een straat die openligt. Het 
liefst merken we niets van het aanleggen of onderhou-
den van kabels en leidingen. Voor aannemers brengt 
graafwerk bovendien extra zorgen met zich mee, zoals 
het afvoeren van (vervuilde) grond en de beperking in 
aanlegdiepte. Daarnaast is er vaak een bemaling nodig 
en moet het opgepompte grondwater ergens worden 
geloosd.  Een alternatief is het gebruik van sleufloze 
technieken, waarbij - zoals de naam al aangeeft - geen 

sleuf over de hele lijn nodig is. In plaats daarvan wordt 
door boren of grondverdringing een ondergronds tracé 
vrijgemaakt, waar de kabel of leiding doorheen getrok-
ken of geduwd wordt. Snel, nauwkeurig en met weinig 
graafoverlast. Natuurlijk is het niet zo eenvoudig als 
het klinkt, maar door ervaring en onderzoek neemt 
de betrouwbaarheid van sleufloze technieken steeds 
verder toe. 

Meer vertrouwen, betere techniek
“De tracés worden vooral steeds langer en krijgen 
een steeds grotere diameter”, vertelt Eric Klem, civiel 
ingenieur bij Visser & Smit Hanab. “Deels komt dat 
door verbeteringen in de techniek, maar ik denk dat we 
door het opdoen van ervaring er vooral meer vertrou-
wen in krijgen en dus meer uitdagingen aandurven.” 
Ook Ronald van Krieken, directeur A. Hak Drillcon B.V., 
ziet deze ontwikkeling, onder andere bij horizontaal 
gestuurd boren (Horizontal Directional Drilling, HDD). 
“Door de ruime ervaring van de mede werkers en toene-
mende betrouwbaarheid en capaciteit van het mate-
riaal, worden steeds vaker succesvol langere succesvol 
langere boringen en boringen met grotere diameter 
uitgevoerd. In Nederland zijn recent een aantal tracés 
met een lengte van meer dan anderhalve kilometer 
geboord. Wereldwijd hebben we al  boringen van meer 
dan twee kilometer gezien en onlangs zelfs van vier 
kilometer.” Een  andere belangrijke ontwikkeling is het 
gebruik van gyroscopen bij de plaatsbepaling. “Door 

Technieken op een rij 

Het intrekken van 32” stalen gecementeerde drinkwaterleiding met een 250 tons boorrig. (Foto: A.Hak/Drillcon)
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In ontwikkeling
Het webtoolproject bevindt zich 

nu in de  opstartfase. “We begin-

nen met het inventariseren van de 

informatie die via de tool ontslo-

ten moet worden”, zegt Van Rave-

steijn. “Vervolgens gaan we de 

applicatie ontwikkelen, maar daar 

is nog financiering voor nodig.” 

de gyroscopen kunnen we veel nauwkeuriger werken 
dan tien jaar geleden”, vertelt Klem. “Toen moest 
je de aangegeven locatie van de boor toch met een 
korrel zout nemen, nu ligt het met  coördinaten vast. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat je het ontworpen tracé 
een stuk g emakkelijker kunt volgen. Je weet al tijdens 
het boren of je goed zit; vroeger wist je dat achteraf 
pas zeker.” Van Krieken: “Het gyroscoopmeet systeem 
biedt voor veel kruisingen een optimale oplossing 
met zeer  nauwkeurige meet- en stuurresultaten. Het 
helpt kabelschades voorkomen en het heeft een grote 
meerwaarde voor de kabel- en leidingbeheerders in 
het kader van de WION (Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten).”
 
Binnen- en buitenland
“Door de vele voordelen, zoals de hoge  nauwkeurig- 
heid, worden sleufloze technieken veel  toegepast in 
Nederland”, zegt Van Krieken. “Onder andere voor de 
aanleg van olie-, gas- en waterleidingen en telecom-, 
midden- en hoogspannings kabels.” Maar de vraag 
 beperkt zich niet tot Nederland. In het buitenland 

 worden bijvoorbeeld meer kabels en leidingen over 
grotere afstanden aangelegd. Klem: “Wij zijn  onder 
andere in  Duitsland bezig met grote gasleidingen. In 
Nederland zijn er minder van zulke grote  projecten. 
Hier spitst het gebruik van sleufl oze technieken zich 
meer toe op klein schalige projecten en onderhoud of 
renovatie van kabels en leidingen.”

Doeltreffend afwegen
Toch zijn de sleufloze technieken nog geen gemeen-
goed. Bij een kabel- of leiding project wordt hierdoor 
niet altijd de optimale  afweging gemaakt. Henk Kruse, 
specialist geotechniek bij Deltares: “Binnen een 
projectteam is soms onvoldoende kennis aanwezig 
over verschillende technieken. Er is wel veel informatie 
beschikbaar over aanlegmethoden, maar deze is vaak 
erg technisch. Dat staat een doeltreffende afweging in 
de weg. Soms wordt daardoor een minder geschikte 
techniek gekozen.” Gert Jan ter Haar, projectmanager 
bij Lievense Consulting Engineers, beaamt dit.  
“Bij  deskundigen zijn sleufloze technieken wel 
 populair, maar bij partijen die wat verder van 

Hier is de invoerbocht te zien, waar de leiding het boorgat wordt ingetrokken. (Foto: Visser & Smit Hanab)
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de  uitvoering  afstaan, zijn de methoden minder 
 bekend. En  onbekend maakt onbemind, merken 
we in de  praktijk.”  Volgens Ter Haar is de keuze voor 
een  aanlegtechniek nu slecht toegankelijk voor 
 niet-deskundigen en dat kan ten koste gaan van het 
project. “Partijen die weinig weten van de techniek, ne-
men soms wel de  beslissingen in het project, ook over 
de aanlegmethode voor kabels en leidingen. En als zij 
bijvoorbeeld gaan kijken naar economische haalbaar-
heid, kan dat  negatieve  gevolgen hebben voor kabel- 
en  leidingenwerk als er te weinig over verschillende 
 aanlegmethoden bekend is.”
Een aantal partijen heeft daarom de handen ineen 
geslagen om onder de vlag van het COB een webtool te 
ontwikkelen; een online applicatie die opdrachtgevers, 
aannemers, ingenieursbureaus en gebiedsontwik-
kelaars helpt bij het maken van de afweging tussen 
verschillende aanlegmethodes. “We willen goede en 
niet te specialistische informatie verstrekken, zodat de 
kennis breed toepasbaar is”, legt coördinator Richard 
van Ravesteijn uit. “De tool moet bijdragen aan het 
beter benutten van de steeds drukker wordende 
ondergrond en het voorkomen van overlast voor de 
omgeving. Ook duurzaamheid speelt een rol: sleufloze 
technieken veroorzaken veelal minder CO2-uitstoot dan 
open sleufmethoden.”

Projectspecifiek 
Het is de bedoeling dat de gebruiker aan de hand van 
een aantal vragen door de informatie wordt geleid. 
“De informatie is op de achtergrond aanwezig in de 

vorm van een database”, vertelt Kruse. “Daar heeft de 
 gebruiker in feite geen weet van. HIj beschrijft alleen 
de situatie - wat voor soort leiding is het, wat wordt er 
getransporteerd, wat is er mogelijk met bemaling, etc. 
- en vervolgens geeft de webtool aan welke aanleg-
methoden het meest geschikt zijn.” Van Rave steijn: 
“De informatie wordt toegespitst op de project situatie, 
waardoor de tool bruikbaar is bij het afwegen van 
technieken in de initiatieffase, maar ook in de onder-
zoeks- en ontwerpfase. Daarnaast heeft de webtool 
een signalerende functie; het attendeert de gebruiker 
bijvoorbeeld op het inzetten van sleufloze technieken.” 
Volgens Kruse zal de webtool het afwegingsproces 
beter inzichtelijk maken. “Nu komt een beslissing tot 
stand na verschillende vergaderingen, waarin  allerlei 
aspecten ter sprake komen. Soms is dan achteraf 
niet duidelijk waarom voor een bepaalde techniek is 
 gekozen. De webtool zet alle voor- en nadelen op een 
rij: wat  betekent het gebruik van die methode in  
deze situatie? Zo kan het team een onderbouwde 
 afweging maken.”

Meer informatie
Het project is een initiatief van Deltares met A.Hak, Lievense, 

Vermeer en TU Delft. Visser & Smit  Hanab is inmiddels 

deelnemer. Voor meer  informatie of deelname aan het project 

kunt u  contact opnemen met Richard van Ravesteijn:  

richard.vanravesteijn@cob.nl of 0182 540 660.

Van begin tot eind
Volgens Van Krieken wordt bij de engineering van sleufloze 

oplossingen steeds vaker  gebruikgemaakt van het com-

bineren van ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering. 

Van Krieken legt uit dat opdrachtgevers hiervoor kiezen 

omdat dan gelijk de praktische zaken, zoals opstelruimte 

voor de gereedschappen, worden meegenomen in het 

ontwerp. “Dit voorkomt dat in een later stadium, veelal 

na gunning en vergunningverlening, het ontwerp moet 

worden aangepast. Met alle nadelige gevolgen van dien”, 

aldus Van Krieken.

Het gebruik van sleufloze technieken in de stad. (Foto: Lievense)
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Kort Lezen Doen

De beelden vormen samen met begeleidende teksten 
de ingrediënten voor het luxe gebonden boek Nederland 
Ondergronds. Met tweehonderdveertig pagina’s geeft 
het verzamelwerk een uniek beeld van wat er onder de 
grond te vinden is. Ook laat het boek zien dat er steeds 
meer  activiteiten en plannen ontstaan om de bodem te 
benutten. Betrokkenen uit de wereld van het ondergronds 
bouwen komen aan het woord  en geven hun visie over  
het  gebruik van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Nederland Ondergronds zal in 2012 het daglicht aan
schouwen. Zodra de verschijningsdatum bekend is, leest  
u dit op de website van het COB en in de Onderbouwing. 

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over participatie
mogelijkheden en de special edition, kunt u contact 
 opnemen met Sonja de Vries: info@atelier1602.com

Uitgeverij D33 publicaties

Tunnels, stations, depots, besturingsbunkers, graftombes, grotten; Gijs Dragt en Sonja de Vries 
hebben de afgelopen jaren Nederland doorkruist, op zoek naar bijzondere ondergrondse locaties in 
alle provincies om te fotograferen. Het werd een groot succes. Variërend van een atoomschuilkelder 
in Delfzijl, grotwoningen in Limburg, muziekoefenruimtes in Enschede tot een kolentransportband 
op de Maasvlakte. Alle locaties werden zowel onder- als bovengronds vastgelegd door fotograaf-
beeldend kunstenaar Gijs Dragt. 

Nederland Ondergronds

De oude distilleerderij van het familiebedrijf Nolet te Schiedam is sinds 2008 via een tunnel verbonden met het logistiek centrum aan de overzijde van de Buitenhaven.  

De jeneverstokerij won hiermee in 2007 de Schreudersprijs.

Colofon

De Onderbouwing wordt 
uitgegeven door het Nederlands 
Kenniscentrum Ondergronds Bouwen en 
Ondergronds Ruimtegebruik (COB). Met 
het magazine wil het COB partijen die 
betrokken zijn bij ondergronds bouwen, 
informeren en inspireren. 

Het COB heeft tot doel kennis, 
kunde en innovatie te ontwikkelen 
voor ondergronds ruimte gebruik en 
ondergronds bouwen. Dit doet het COB 
door praktijk onderzoek en samenwerking 
binnen een netwerk van deskundigen. 
Kennis komt tot stand in een publiek
private, maatschappelijke context, om te 
komen tot resultaten die breed worden 
geaccepteerd en die leiden tot een 
verantwoorde toepassing met maat
schappelijk en economisch rendement. 
Het   COB bestaat sinds 1995.

Adres
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
0182  54 06 60
info@cob.nl
www.cob.nl
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Nieuwe zoekfunctie gereed

Misschien had u het al opgemerkt: de 
website van het COB wordt nog steeds 
verbeterd. Sinds 1 december is er weer 
een stap gezet: een nieuwe zoek- 
functie maakt de kennisbank nu goed 
toegankelijk.

De website van het COB bevatte al 
langere tijd een groot aantal rapporten 
en publicaties, maar niemand kon er 
goed bij. Dat is nu wel anders. Onder het 
menu-item Kennisbank vindt u een uit-
gebreide catalogus, voorzien van zoek- 
en filterfunctie. Heeft u gevonden wat 
u zocht? De meeste documenten kunt 
u kosteloos downloaden of tegen een 
kleine vergoeding laten thuisbezorgen.

 

Update zeepkisten 2010

Eind 2010 startten we met acht nieuwe 
initiatieven, naar aanleiding van de 
zeepkisttoespraken op het Technologie-
symposium. Inmiddels is er veel 
gebeurd; sommige werkgroepen hebben 
projecten opgeleverd en zijn zelfs al 
afgerond. Op onze website kunt u hier 
meer over lezen.

 

Zes nieuwe participanten

Afgelopen jaar hebben we zes nieuwe 
participanten mogen verwelkomen bij 
het COB: Croon Elektrotechniek B.V., 
Dunea Duin& Water, H3m Huyben 
Consultancy, Heijmans/Breijn, Hobas 
Benelux B.V. en Kiwa Nederland B.V. 
We kijken uit naar een vruchtbare sa-
menwerking!

 

Correctie

De bovenste afbeelding bij Uit de 
school geklapt, september 2011, geeft 
 onterecht aan dat de temperatuur bij het 
afdichtingsprofiel tot maximaal honderd 
graden oploopt bij gebruik van hittebe-
stendig beton. Het onderzoek wees juist 
uit dat het veel warmer wordt.

Jubileumboek 

40 jaar passie voor  
ondergronds bouwen

Geen uitputtend overzicht, maar een 
reis langs mijlpalen en hoogtepunten. 
 Jubilaris KIVI NIRIA TTOW presenteerde 
op 3 november een uniek jubileumboek, 
vol ondergrondse bouwwerken. Aan de 
hand van prachtige foto’s en persoonlijke 
verhalen toont het boek de hoogtepun-
ten uit vijfenzeventig jaar ondergrondse 
bouwhistorie; van de eerste, de langste, 
de diepste, de meest innovatieve tot de 
meest complexe. Op het Technologie-
symposium werd dit boek gratis uitge-
reikt, maar u kunt het nu alsnog bestellen. 

Leden van KIVI NIRIA TTOW en 
 participanten van het COB betalen 
slechts 15 euro aan administratie- en 
verzendkosten. Voor overige belang-
stellenden is het boek 49,95 euro.
Voor uw bestelling of meer informatie 
kunt u contact opnemen met het COB: 
info@cob.nl of 0182 540 660.

 

Rapport T130:  

Trillingsproblematiek

Als onderdeel van de Kennisagenda start-
te het COB begin 2011 de werkgroep 
Trillingen. In de zomer rapporteerde 
deze groep al aan ProRail; in december 
komt het algemene rapport uit.
De werkgroep Trillingen is een samen-
werkingsverband van ProRail, TNO, 
Deltares, TU Delft, Universiteit Leiden 
en het COB. Samen onderzochten zij de 
 trillingsproblematiek op het spoor: hoe 
kun je hinder door laagfrequente trillingen 
bij goederenvervoer over het spoor 
 verminderen? Een diepgaande analyse 
van de state of the art leidde tot een 
 projectvoorstel, de kern van het rapport.

Meer informatie over het rapport  
vindt u op onze website.

 

Jubileumboek 

Buisleiding  Industrie Gilde

Met het boek Reis door de tijd - 20 jaar 
Buisleiding Industrie Gilde viert het BIG 
haar twintigjarig jubileum. Er wordt 
teruggekeken op de ontwikkelingen in 
het vakgebied en vooruitgekeken naar de 
toekomst. De komende maanden krijgt 
u het boek cadeau als u lid wordt van het 
BIG. U kunt het boek ook los bestellen 
voor twintig euro.  

Neem hiervoor contact op met het 
secretariaat van BIG: 
info@bigleidingen.eu of 079 325 2245

Congres leidingentunnels in Haifa

Op 12 en 13 maart 2012 vindt het 
tweede internationale symposium over 
leidingentunnels plaats. Op het pro-
gramma staan onder andere presenta-
ties over stedelijke gebiedsontwikkeling 
en risicoanalyses.

Het initiatief komt van het Technion 
(Israel Institute of Technology) en het 
ontwikkelingsbedrijf Yefenof in Haifa, de 
ingenieursbureaus Feuerstein Gazit en 
Hompe-Taselaar,en de gemeentelijke 
diensten van Barcelona. Zij organiseer-
den ook het eerste symposium. Tijdens 
een interne werkgroep vorig jaar in 
Barcelona is besloten dat het symposium 
deze keer wederom zal plaatsvinden in 
Haifa, Israel. 

Meer informatie via  
info@hompetaselaar.nl en  
www.utility-tunnels.com
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De 
ondergrondse  

ingenieur van de  
toekomst

Visies van:

• sprekers Technologiesymposium

• Annemarie Jorritsma 

• Paul Oortwijn 

• studenten Geotechniek

•  Salomon Kroonenberg

EN OOK: wiNNaar schrEudErsprijs 2011 • wErKEN ONdEr OvErdruK • slEuflOzE tEchNiEKEN K&l • wOrKshOp trilliNgEN

Leden van KIVI NIRIA TTOW kunnen één boek voor €15,00 
bestellen; extra boeken kosten €49,95. Niet-leden betalen 
voor elk boek €49,95. Deze prijzen zijn inclusief BTW en ver-
zendkosten. Bestellen kan via het secretariaat van het COB. 

Bel hiervoor naar 0182 540 660 of mail naar info@cob.nl 
o.v.v. Jubileumboek 40 jaar ondergronds bouwen. Vermeld  
in het bericht uw naam, adres, telefoonnummer en uw 
 lidmaatschapnummer van KIVI NIRIA (indien van toepassing). 
 

Een reis langs mijlpalen en 
hoogtepunten uit de 
Nederlandse tunnelbouw 

Bestel nu uw KIVI NIRIA TTOW jubileumboek!




