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• Visies van: Strukton Civiel, 

TEC en BAM

• Marcel Blom (Benthem Crouwel):

Architectuur over de grens

• Monitoring als exportproduct
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Win 2500 euro met 
je scriptie

Gaat jouw scriptie de diepte in? 
Meld je dan nu aan voor de Schreudersstudieprijs 2012 en maak kans 

op 2500 euro! Of laat het ons weten als uw bedrijf een afstudeerder 

heeft die volgens u in aanmerking komt.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op 
www.cob.nl/schreuders of scan de QR-code met je smartphone. 

Je vindt ons ook op facebook via tinyurl.com/FB-schreuders

    Hoogwaardige buitenruimte jaarbeursplein door Dominic Tegelbeckers,

 winnaar 2010 in de categorie Conceptueel

    Ontwerpmethodiek voor bouwputvernageling door Robbert van Leeuwen, 

winnaar 2010 in de categorie Techniek



 

Kort Lezen Doen

Ga ondergronds op de Dag van de Bouw

2 juni 2012

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.
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Ambassadeurs van het COB 

Doen we de goede dingen en doen we 
die dingen goed? Wat zijn de kennis
vragen van morgen en overmorgen? 
Onze nieuwe ambassadeurs richten  
zich op dergelijke vragen.

De vijf onderzoeksplatforms van het COB 
hebben elk een eigen coördinator die er 
vol passie en enthousiasme voor zorgt 
dat kennis wordt gebracht en gehaald. 
Daar komt nu een strategische denker 
bij: een ambassadeur om ons kritisch 
te bevragen en ons te helpen het beste 
uit onszelf te halen. Met trots stellen we 
aan u voor: Johan Bosch (onafhankelijk 
voorzitter), Jacqueline Cramer (Ordening 
en ondergrond), Sjaak Verburg (Kabels 
en leidingen), Evert Worm (Veiligheid 
en veiligheidsbeleving) en William van 
Niekerk (Tunnel en bouwputten).

Op het Diner van de Ondergrond geven 
de ambassadeurs hun eerste visie op het 
COB en de toekomst van ondergronds 
bouwen. De ideeën worden uitgewerkt in 
een cahier dat half mei zal verschijnen.

 

Bouwkuipen in stedelijk gebied 

Om te voorzien in de behoefte aan extra 
kennis over het bouwkuipgedrag in 
relatie tot omgevingsbeïnvloeding, is in 
2007 het COB/Delftclusterprogramma 
Nieuw perspectief voor fundering en 
bouwput van start gegaan. De rapporta
ge wordt verwacht op 9 mei aanstaande.

Binnen het project is praktijkonderzoek 
uitgevoerd bij de Noord/Zuidlijn. De 
aanleg van de Amsterdamse metro biedt 
goede mogelijkheden om de ervaring die 
de afgelopen jaren is opgedaan tijdens 
andere projecten, in een stedelijke om
geving te valideren om daarmee nieuwe 
kennis op te doen. De rapportage biedt 
een overzicht van de huidige kennis om
trent het ontwerpen van bouwkuipen in 
stedelijk gebied in relatie tot belendin
gen. Hierbij is niet alleen het gedrag van 
de bouwkuip tussen de grondkeringen 
beschouwd, maar ook de vervormin
gen van het grondmassief buiten de 
bouwkuip. De rapportage beschrijft 
verschillende (internationale) methoden 
om met name de omgevingsbeïnvloe
ding bij het ontwerpen van bouwkuipen 
te bepalen. Hiermee dient het rapport 
als handreiking om de praktijk van het 
ontwerpen van bouwkuipen in relatie tot 
de omgeving te verbeteren.

Het rapport zal te zijner tijd terug te 
vinden zijn in de kennisbank op onze 
website. U kunt het daarvandaan gratis 
downloaden of tegen een kleine vergoe-
ding laten afdrukken en thuisbezorgen.

Boek

LEGOlisering van de bouw

In het boek LEGOlisering van de bouw stelt 
prof. dr. ir. Hennes de Ridder dat ‘indus
trieel vervaardigd maatwerk’ de oplossing 
is voor de crisis in de bouwsector.

Wanneer de bouw voortaan bouw
werken evolutionair ontwikkelt op basis 
van reeds gerealiseerde bouwwerken 
en gemakkelijk aanpasbaar maakt voor 
veranderend gebruik, dan kunnen de 
prestaties van de sector enorm verbe
teren. Dat stelt prof. dr. ir. Hennes de 
Ridder in zijn boek LEGOlisering van de 
bouw. Het boek beschrijft de nieuwe 
bouwsector in vijftig karakteristieken die 
ter verduidelijking worden afgezet tegen 
de huidige, bijna volledig tegengestelde 
aanpak. Daarmee schetst het boek een 
totale omwenteling van de bouw die 
volgens De Ridder niets kost, maar zeer 
veel oplevert.

november 2011 | Uitgeverij MGMC | 
ISBN/EAN: 978-90-78171-15-7 |  
220 pagina’s

 

Boek

Help, er ligt een weg in mijn tuin!

Hoe zeg je aan mensen dat ze drie jaar 
bij een bouwput zullen wonen? Noël 
Slangen en Bart Derison geven hier en op 
soortgelijke vragen een antwoord in het 
boek Help, er ligt een weg in mijn tuin!.

Projectorganisaties zien steeds meer het 
nut (en de noodzaak) in van omgevings
management, maar hoe doe je dat ef
fectief? Communicatiedeskundigen Noël 
Slangen en Bart Derison geven in hun 
boek Help, er ligt een weg in mijn tuin! 
een overzicht van beproefde modellen 
en technieken om te communiceren, 
draagvlak te creëren en participatie 
te organiseren bij werken en ingrepen 
in de publieke ruimte. Daarbij geven 
zij praktijkvoorbeelden uit binnen en 
buitenland en concrete adviezen voor 
iedereen die verantwoordelijkheid 
draagt in de realisatie van wegenwerken 
en andere projecten.

 januari 2012 | LannooCampus | ISBN: 
9789 0209 78 650 | 144 pagina’s

Dag van de Praktijk

Tijdens de Dag van de Praktijk kunt u 
op verschillende plaatsen in Nederland 
een blik achter de schermen werpen bij 
projecten waar de bodem bewust wordt 
gebruikt en duurzaam beheerd.

Op donderdag 12 april organiseert het 
expertisenetwerk Bodem en Onder
grond, in samenwerking met het 
initiatief Bewust Bodemgebruik, de Dag 
van de Praktijk. Een open dag waarbij 
het met name gaat om interactie met 
de mensen achter het project. Pro
jectleiders verzorgen een excursie of 
bijeenkomst op locatie en gaan graag 
met u in gesprek over hun praktijkerva
ring. Het doel is mensen en organisaties 
die zich professioneel met bodem en 
ondergrond bezighouden, met elkaar te 
verbinden zodat ze van elkaar en elkaars 
projecten kunnen leren.

Kijk voor meer informatie op de website 
van het expertisenetwerk Bodem en on-
dergrond (tinyurl.com/dagvdpraktijk).

 

G23 Netwerkdag voor 
 stadsingenieurs

Donderdag 12 april aanstaande is de 
eerste G23 Netwerkdag voor stads
ingenieurs. Het COB is gevraagd een 
aantal workshops te verzorgen over het 
thema ondergronds bouwen.

De G23  een netwerk van de G4 en 
zeventien andere grote gemeenten  
wil de ingenieurs van gemeentelijke 
 ingenieursbureaus een handje helpen. 
Want iets wat technisch makkelijk 
is, kan in de stad ineens ingewikkeld 
 blijken. Om kennisuitwisseling tussen 
gemeenten te bevorderen, organi
seert de G23 op 12 april een speciale 
netwerkdag voor stadsingenieurs. Het 
COB verzorgt daarbij een aantal work
shops over aspecten die juist voor de 
stads ingenieur interessant zijn, zoals 
stadstunnels, geocommunicatie en 
procesverbetering van projecten.

Alle medewerkers van gemeente-
lijke  ingenieursbureaus zijn van harte 
uitgenodigd deel te nemen aan de 
netwerkdag. Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u contact opnemen 
met Shirley Smith van de G23:  
s.smitt@utrecht.nl Of kijk op onze 
website (tinyurl.com/g23-cob).
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VOORWOORD

Veelzijdig in binnen- 
en buitenland
Het jaar is voortvarend begonnen bij het COB. Verschil-
lende nieuwe projecten en startups, een kersverse 
 coördinator Ordening en Ondergrond en een belang-
rijke rol bij de verkenning naar een nieuw op te zetten 
 Kenniscentrum voor Tunnels. Ook staan we aan voor-
avond van het tweede Diner van de Ondergrond, waar we 
 bovendien onze vijf nieuwe ambassadeurs introduceren. 
Deze strategische denkers - voor elk platform één -  zullen 
onder andere spreken over ondergronds bouwen als 
 exportproduct: het thema van deze Onderbouwing.

Wat doen Nederlandse bedrijven zoal in buitenlandse 
 bodem? Wat is hun strategie? We praten erover met 
 Martijn Smitt en Hans de Wit, die met hun  bedrijven 
Strukton Civiel en TEC onder meer in Zuid-Korea en 
 Brazilië actief zijn. Ook Nico de Vries (BAM) geeft zijn visie 
op de internationalisering van ondergronds bouwen.  
Wat heb je bijvoorbeeld aan staatsbezoeken en 
 handelsmissies?  

Hoewel onze zinktunnels gretig aftrek vinden in het 
 buitenland, zijn er meer aspecten van ondergronds 
bouwen waarmee we de grens over gaan. Architect Marcel 
Blom (Benthem Crouwel) vertelt hoe een Nederlandse 
benadering van ondergrondse ruimten internationaal 
 toegepast kan worden. En onze kennis van monitoring 
blijkt evengoed grensoverschrijdend. Volgens Richard 
de Nijs van Witteveen+Bos is het integrale monitoring-
systeem dat onder andere bij de Noord/Zuidlijn is 
 gebruikt, uniek in zijn soort. 

Uiteraard zijn er ook mooie verhalen buiten het thema; 
over de complexiteit van de renovatie van de Amsterdamse 
IJtunnel bijvoorbeeld, en over kennisuitwisseling tussen 
gemeentelijke ingenieursbureaus. Bovendien vindt u in 
dit nummer een interview met Hans Ruijter. De lande-
lijk  tunnelregisseur gaat in op de implementatie van de 
 nieuwe veiligheidsstandaard voor wegtunnels en we stellen 
de leden van het implementatieteam aan u voor. Misschien 
dat het COB in de toekomst een rol krijgt bij het toepas-
sen van de standaard: iets waar we als kenniscentrum voor 
ondergronds bouwen natuurlijk erg naar uitkijken.

Merten Hinsenveld,
Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 0182-540667 

Museumparkgarage Rotterdam. (Foto: Bert de Jong)
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THEMA

Hollands Glorie 

Inhoud

Kan de faam van de Nederlandse 
 waterbouw - de dijken, polders  
en  Deltawerken - afstralen op 
 ondergronds bouwen en daarmee 
 nieuwe kansen bieden? In deze 
 Onderbouwing een  verkenning  
van de kracht en inhoud van  
Hollands Glorie. / pagina 8

Ondergrondbeleving
Ruimtelijk ontwerp is 
 cultuurafhankelijk
Hoe boek je in het buitenland succes met 
een Nederlandse visie op de beleving in on-
dergrondse ruimten? Marcel Blom (Benthem 
Crouwel Architekten) vertelt. 
/ pagina 16 

Terug in de tijd
De uitbreiding van Hollands Glorie
Hollands Glorie is meer dan dijkenbouw, 
inpoldering en baggeren: afzinktunnels 
hebben zich in dat rijtje geschaard. 
/ pagina 18

Nieuw exportproduct?
Oohs en aahs voor monitoringsysteem
Richard de Nijs (Witteveen+Bos) ziet het 
monitoringsysteem dat gebruikt is bij de 
Noord/Zuidlijn zeker als Hollands Glorie: 
“Het is niet het enige GIS-systeem, maar in 
z’n integraliteit is het uniek.”
/ pagina 20

Lef en durf
Succes door Hollands 
 ondernemerschap
Volgens Martijn Smitt (Strukton Civiel) en 
Hans de Wit (TEC) is succes in het buitenland 
uiteindelijk gewoon een kwestie van lef en 
durf. / pagina 10

Oranje pakpapier
Het nut van handelsmissies
Nico de Vries (BAM) reisde met de koningin 
mee naar het Midden-Oosten. “Zo’n staats-
bezoek opent deuren, maar het is slechts een 
hulpmiddel.” / pagina 13
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PRAKTIJK 

Werken onder een vergrootglas
Vooral de randvoorwaarden maken de renovatie van de IJtunnel tot een complex project.
 / pagina 24

Netwerk van stadsingenieurs
Dan Bekker (IBU Stadsingenieurs) pleit voor meer kennisuitwisseling tussen  
gemeentelijke ingenieursbureaus. / pagina 32 

De standaard in de praktijk: nu en in de toekomst
Hoe wordt de standaard van landelijk tunnelregisseur Hans Ruijter toegepast bij  
lopende en toekomstige praktijkprojecten? / pagina 36

NETWERK & COB

Volgende stap voor detectietechnieken
Bij een praktijkproject in Utrecht werken het COB, de markt en overheid samen aan een betere 
aanpak van detectievraagstukken. / pagina 27

Ondergrond in gemeentelijk beleid
Ordening is bovengronds een vanzelfsprekendheid; hoe zit dat ondergronds? Maken gemeenten 
ook plannen voor de bodem? / pagina 42

EN VERDER

WWW.COB.NL  Een greep uit het nieuws op de website / pagina 4
CASE  Parkeergarage Houtwal: parkeren in de rondte  / pagina 6
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DIALOOG Samen optrekken in risicomanagement / pagina 30
ZO KAN HET OOK Mooi met de metro / pagina 34
UIT DE SCHOOL GEKLAPT De interactie tussen TBM en doorboorde grond / pagina 40
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ZuidasDok:  
ondergronds, maar onrendabel
Op 9 februari bereikten Rijk, gemeente Amsterdam, de 
 Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland overeen-
stemming over het project ZuidasDok. De A10 wordt verbreed 
en gaat ter hoogte van het station ondergronds. Het CPB stelde 
een dag later dat deze oplossing niet rendabel is.

In het voorkeursalternatief van Rijk, gemeente Amsterdam, de 
 Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland voor het project 
ZuidasDok wordt de A10 een snelweg met in totaal acht rijbanen en 
vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het 
huidige station onder de grond te liggen. Dat station wordt bovendien 
uitgebreid en gemoderniseerd. Het plan geeft een forse impuls aan de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuidas, een Amsterdams district   
in ontwikkeling.

Een dag na de aankondiging presenteerde het Centraal Planbureau 
zijn second opinion. Het CPB onderzocht vier deelprojecten, waaronder 
de ondertunneling. Volgens de berekeningen is die oplossingsvariant 
onrendabel. Belangrijkste oorzaak is een correctie van het batenbe-
drag: het CPB verlaagt dit met 240 miljoen euro, waarmee de baten/
kostenverhouding niet langer positief uitvalt. Het batenbedrag komt 
voornamelijk voort uit het effect op de ruimtelijke kwaliteit. Zo zou het 
woongenot en de productiviteit toenemen door ondertunneling van de 
A10. Volgens het CPB is het batenbedrag echter flink overschat.

Kijk op onze website voor twee uitgebreide nieuws-
berichten over het  project ZuidasDok (tinyurl.com/
zuidasdok1 en tinyurl.com/zuidasdok2).

Glas en licht voor voetgangers-
passage Eindhoven

Ingenieursbureau Arcadis presenteerde in januari 
het definitieve ontwerp voor de nieuwe voetgangers-
passage bij station Eindhoven. Het rijksmonument  
mag niet ingrijpend aangepast worden, maar glas en 
licht bieden uitkomst. 

Begin 2013 start de drieënhalf jaar durende verbouwing aan 
Station Eindhoven. De verbouwing is noodzakelijk wegens 
het sterk groeiende aantal passanten. “De huidige tunnel is 
constructief gezien echter niet te verbreden,” vertelt Roos 
van der Rijt, projectmanager bij  Arcadis, het bedrijf dat de 
verbouwingsplannen heeft ontworpen. “Daarom maken we 
een tweede passage. Bijkomend voordeel is dat we de nieuwe 
passage kunnen maken terwijl de oude nog in gebruik is.”

De twee tunnelpassages worden door middel van transparan-
te liften en trappen zowel fysiek als visueel met elkaar verbon-
den, naar een ontwerp van Arcadis-architect Luc Veeger. “De 
perrondelen boven de nieuwe passage worden in beloopbaar 
glas uitgevoerd. Dit zorgt voor een visuele interactie tussen 
de passage en de perrons. De bestaande passage wordt in 
oude luister hersteld met de originele mozaïeken – vogel, vis, 
en bok – ter plaatse van de stijgpunten. De westwand van de 

bestaande passage krijgt een negentig 
meter lange lichtwand die de noord- en 
zuidzijde van het station verbindt.”

Lees meer over het project op onze website 
(tinyurl.com/glaslicht).

Scan de QR-codes met uw smartphone om online verder te lezen.
Op de website van het COB vindt u meer nieuws over ondergronds 
ruimtegebruik. 

Schets van de situatie bij Zuidas. (Beeld: Rijksoverheid.nl) Perron met personenlift en beloopbare glazen vloer. (Beeld: Arcadis)
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Zeventigjarig jubileum voor Maastunnel 

Dit jaar is het precies zeventig jaar 
 geleden dat de Maastunnel werd geopend.  
 Burgemeester Droogleever Fortuijn gaf op 
15 juni 1937 het startsein voor de bouw van 
deze oeververbinding. De oorlog zorgde 
voor twee maanden vertraging. Op 14 febru-
ari 1942 is de tunnel zonder veel feestelijk-
heden ingewijd.

De Maastunnel is de eerste Europese afgezonken tunnel en is nog steeds de langste 
 zinktunnel onder water in Europa. Naast de bijzondere vormgeving is de inrichting 
van de tunnel vooruitstrevend, met gescheiden buizen voor voetgangers, fietsers 
en autoverkeer. Daarnaast is de tunnel voorzien van een voor die tijd futuristisch 
ventilatiesysteem dat tot op de dag van vandaag functioneert. Helaas werd er vorig 
jaar betonrot gevonden in het wegdek en de tussenwanden. Uit onderzoek blijkt dat 
de ondervloer op dit moment nog veilig is, maar dat de veiligheid met de tijd wel 
afneemt. Het stadsbestuur houdt er daarom rekening mee dat beide tunnelbuizen 
in 2015 het gehele jaar afgesloten moeten worden voor grondige renovatie.

Lees meer op de site van Gemeentewerken Rotterdam 
(tinyurl.com/gwr-maastunnel) en op  Geschiedenis 24 
(tinyurl.com/g24-maastunnel). Scan de QR-code om 
een filmpje over de bouw van de Maastunnel te bekijken.

Boren Lee Tunnel (Londen) 
van start gegaan

Op 16 december 2011 werd tunnelboor machine 
Busy Lizzie in de Oost-Londense buitenwijk 
Beckton de startschacht van de Lee Tunnel 
 ingehesen. Na anderhalve maand voorberei-
ding is ze begin februari begonnen met het 
graafwerk van de diepste tunnel van Londen.

De Lee Tunnel is onderdeel van het Thames Tideway 
Project dat een einde moet maken aan de over-
belasting van het Londense rioleringsnetwerk. 
Volgens waterbedrijf Thames Water is er maar twee 
millimeter regenval nodig om de oude,  Victoriaanse 
riolen – die zowel regenwater als rioolwater 
 opvangen – te doen overlopen. De Lee Tunnel vangt 
straks ieder jaar zestien miljoen ton rioolwater af dat 
normaliter de rivier de Lee instroomt.

Door de grote diepte (tachtig meter onder  maaiveld) 
is het boren is een grote uitdaging. TBM Busy 
Lizzie werd speciaal op maat gemaakt vanwege 
de grondsamenstelling van kalk en zeer harde 
 vuursteen.  Bovendien moet Lizzie een hoge water-
druk  trotseren. Met een boorsnelheid van zeventien 
meter per dag hoopt de aannemerscombinatie eind 
2013 klaar te zijn met het graafwerk.

Zie ook het nieuwsbericht op 
onze website 
(tinyurl.com/leetunnel).

Lizzie is ruim honderdtwintig meter lang, met een slurryschild van acht-

honderd ton zwaar en een diameter van acht meter. (Foto: Thames Water)

Handreiking voor openstellings vergunning 
in de maak
Op initiatief van de tunnelburgemeesters zijn NIFV en TNO gestart met 
het maken van een handreiking die burgemeesters ondersteunt bij het 
verstrekken van de openstellingsvergunning voor een tunnel.

Voordat een tunnel opengaat voor verkeer, moet de gemeente waarin de  tunnel 
ligt een openstellingsvergunning afgeven. Dat gaat niet altijd van een leien dakje 
en de tunnelburgemeesters (burgemeesters van gemeenten met  tunnels) voor-
zien meer problemen door de nieuwe tunnelwetgeving. Zij hebben  daarom het 
lectoraat Transportveiligheid van NIFV en TNO opdracht gegeven een handreiking 
openstellingsvergunning voor hen op te stellen.“Deze handreiking moet de tun-
nelburgemeesters handvatten  bieden om tot een voorspelbare en goed onder-
bouwde beslissing te komen tot verlening van een openstellingsvergunning”, licht 
TNO-onderzoekster Mirjam Nelisse toe. Voor het opstellen van de handreiking 
worden onder andere interviews gehouden met burgemeesters en wethouders 

van gemeenten waarin een tunnel ligt of wordt gebouwd. 
De  onderzoekers verwachten voor de zomer de resultaten te 
 kunnen presenteren.

Op de website van de VNG leest u meer over de zorgen van de 
tunnelburgemeesters (tinyurl.com/vngtunnel).

(Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)

   de Onderbouwing  |   #12

    5 



6

Case
Parkeergarage 

Houtwal

Parkeren in de rondte
Sinds het najaar van 2011 is Harderwijk een parkeerlocatie 
rijker. Direct tegen de stadskern is een volledig onder- 
grondse parkeergarage gerealiseerd, waar plek is voor liefst 
 vierhonderdvijftig auto’s. Bijzonder is ook de ronde vorm  
en het glazen dak: hierdoor is er zelfs op de beneden-
verdieping – eenentwintig meter onder het plantsoen –  
nog daglicht te zien.

Kurkentrekker
Gemeente Harderwijk had als doel de 
 mooiste ondergrondse parkeergarage van 
Nederland te realiseren. Zij koos daarom 
voor een innovatief ontwerp, waarbij de 
auto mobilist als in een  kurkentrekker naar 
 beneden cirkelt,  zonder belemmerd te 
 worden door  pilaren of steile hellingen.

Slim ontgraven
In oktober 2009 startte bouwcombinatie Strukton 
Hegeman met de aanleg van de parkeergarage. Om 
overlast te beperken, werd de bouwput hydraulisch 
ontgraven: het zand werd opgezogen en via een 
 persleiding naar een depot verpompt. Extra leidingen 
waren niet nodig, omdat de gemeente het riool ter 
beschikking stelde.
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Stevige constructie
Betonnen kolommen - zestien voor de buitenring en acht voor 
de middenring - ondersteunen de prefab betonnen platen van 
de parkeerverdiepingen. Het niet-glazen gedeelte van het dak 
bestaat uit ruim vijftig betonnen dakliggers met een gewicht van 
elk zestien ton.

Lucht en ruimte
Er werd expliciet gekozen voor kwaliteit van de omgeving. Zo werd het 
 parkeerdak niet bebouwd, maar voorzien van gras. Bovendien is gekozen 
voor beloopbaar glas, zodat het terrein een recreatief karakter heeft.

Meer informatie
Op de website van aannemers Strukton (tinyurl.com/strukton-houtwal) 

en Hegeman (tinyurl.com/hegeman-houtwal) vindt u meer informatie 

over het project. (Foto’s: René van der Waal Fotografie)
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Achtergrond: Øresundtunnel, Denemarken (TEC) 

Midden: Hong Kong Zhuhai Macau Link (TEC)

Rechts: Busan-Geojetunnel, Zuid-Korea (Strukton Civiel)

Hollands Glorie 
Nederland wordt gezien als wereldmarktleider op het gebied 

van  afzinktunnels. Niet alleen kent ons land met afstand de hoogste 

dichtheid van dit soort ondergrondse bouwwerken; steeds vaker ook 

zijn  Nederlandse bedrijven betrokken bij projecten in het buitenland. In 

de slipstream van de afzinkkennis en -ervaring, vindt meer expertise af-

trek buiten de landsgrenzen. Al dan niet gedreven door de sombere voor-

uitzichten in eigen land, proberen Nederlandse bedrijven zich bovendien 

beter te  profileren. Kunnen zij in hun exportstrategie gebruikmaken 

van een specifieke, herkenbare Nederlandse component? Kan de 

faam van de Nederlandse waterbouw – de dijken, polders en 

Delta werken – afstralen op ondergronds bouwen en daar-

mee nieuwe kansen bieden? In deze Onderbouwing 

een verkenning van de kracht en  inhoud van 

Hollands Glorie.
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Succes in het buitenland 
is uiteindelijk gewoon een 

kwestie van lef en durf

DUBBELINTERVIEW |  MARTIJN SMITT (STRUKTON CIVIEL) EN HANS DE WIT (TEC)

Bij het profileren van Nederlandse bedrijven in de strijd om buitenlandse ondergrondse 

 bouwprojecten kan een toefje oranje helpen. Het blijven echter de individuele kwaliteiten die  

in het internationale concurrentieveld de doorslag geven. Hans de Wit, managing director  

van Tunnel Engineering Consultants (TEC), en Martijn Smitt, directeur Strukton Strukton Civiel, 

over durf,  vertrouwen, grenzen verleggen, Guus Hiddink en lege hoogleraarsstoelen.

Martijn Smitt (voorgrond) en Hans de Wit. (Foto: Vincent Basler)
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De Wit en Smitt hebben beiden ruime ervaring met 
buitenlandse projecten. In Zuid-Korea verzorgde 
 Strukton de tot de verbeelding sprekende afzinkope-
ratie van een ruim drie kilometer lange tunnel vijfen-
vijftig meter onder de zeespiegel. TEC was daar ook bij 
betrokken, werkt momenteel aan de bijna negentien 
kilometer lange onderzeese Fehmarnbelttunnel tussen 
Duitsland en Denemarken, aan de ruim vijfentwintig 
kilometer lange Hong Kong Zhuhai Macau Link én 
was eerder verantwoordelijk voor de Øresundtunnel 
onder de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. 
Beide  bedrijven hebben de ambitie om wereldwijd 
 innovatieve ondergrondse projecten aan te pakken.

Martijn Smitt: “Alhoewel er in Nederland op zich 
voldoende werk is, is het prijsniveau dramatisch slecht. 
Wij kijken dus zeker ook naar het buitenland. Maar 
dat doen we alleen als aan een paar voorwaarden is 
voldaan. We moeten de materie kennen en snap-
pen. We moeten de ondergrond kennen, de risico’s 
moeten beheersbaar zijn en er moet rendement te 
behalen zijn. We kunnen het verschil maken met onze 
 specialistische kennis, maar vooral met onze Hollandse 
ondernemersmentaliteit. En daar moeten we ons ook 
op richten. Als we ook beton willen storten, worden we 
een concurrent van plaatselijke bedrijven. Dat heeft 
geen zin.”

Hans de Wit beaamt dat deelname aan buitenlandse 
projecten moet plaatsvinden vanuit eigen kracht en 
toegevoegde waarde: “Dat kan, en is een voordeel bij 
afzinkprojecten. Je brengt je eigen expertise in en kunt 
de lokale markt in zijn waarde laten. De aannemers ter 
plaatse kunnen tachtig tot negentig procent zelf doen. 
We vormen dus geen bedreiging. Wat overigens niet wil 
zeggen dat we niet vanuit onze niche, afzinktunnels, 
verder willen groeien in het buitenland.”
“De kansen daarin zijn sterk afhankelijk van de 
 plaatselijke omstandigheden. In China is er  genoeg 
kennis en capaciteit. Daar zit men alleen op de 
 specifieke kennis te wachten. Maar in bijvoorbeeld 
Brazilië is dat anders, omdat het aantal hoogopgelei-
den in verhouding veel kleiner is, waardoor we daar 
een bredere rol kunnen spelen.” Martijn Smitt: “Dat 
zie je in het Midden-Oosten ook. Daar heeft men de 
 benodigde kennis zelf niet in huis. Men huurt alles 
in, maar dan wel uit lagelonenlanden. Daar zit men 
echt niet te wachten op een Nederlands bouwbedrijf. 
Maar wel op de kennis die we te bieden hebben, en op 
de vaardigheden die nodig zijn om de lokale mensen 
 effectief hun werk  te laten doen.”

Imago
Martijn Smitt: “In het opbouwen van vertrou-
wen is imago een factor die absoluut meespeelt. 
In  Zuid-Korea kent iedereen het verhaal van de 

 17e-eeuwse Nederlandse zeevaarder Hendrick Hamel, 
en ook Guus Hiddink (die als trainer van het natio-
naal voetbalelftal van Zuid-Korea in 2002 de halve 
finale bereikte, red.). Daar hebben we wel gebruik van 
gemaakt. Toen een Koreaanse taxichauffeur eens vroeg 
of we Guus kenden en we bevestigend antwoordden, 
kregen we de taxirit gratis. Zo helpt ook de uitstraling 
van de mega projecten die Nederlandse baggerbedrij-
ven wereldwijd realiseren, zoals bijvoorbeeld in Dubai. 
Daar liften Nederlandse ondernemingen op mee. Het 
koningshuis draagt natuurlijk eveneens bij aan de 
Hollands Glorie-uitstraling. Maar de vraag hoe je het 
imago van Nederland kunt gebruiken om buitenlandse 
projecten binnen te halen, heeft een hoog kip-of-
eigehalte. Het één is van het ander afhankelijk. Alle 
beetjes helpen, dus ook het Nederlandse imago, maar 
uiteindelijk gaat het om lef en durf. Bij het project 
in Zuid-Korea (Busan- Geojetunnel, red.) is er geen 
minister of koningin aan te pas gekomen. Succes 
begint bij zelf aanpakken en erop afgaan. De film van 
het Busan-Geojeproject die op National Geographic 
Channel is vertoond, draagt ook bij aan onze exposure. 
De film was de directe  aan leiding voor een gesprek in 
het Midden-Oosten. Maar het gaat wel om de juiste 
volgorde. Je bent op tv omdat je hebt laten zien dat je 
wat kunt.”

Hans de Wit voegt daar de specifieke eigen bedrijfs-
kwaliteiten als onderscheidende factor aan toe; hoezeer 
die ook zijn verbonden aan de Nederlandse manier van 
werken. “Het is een combinatie van factoren die  ervoor 
zorgt dat Nederland op de kaart staat. Bij de  grote 
projecten waar we het nu over hebben, is het feit dat 
wij ‘out of the box’ kunnen denken, een groot voordeel. 
Bij veel van de buitenlandse projecten van TEC hebben 
we daarmee het verschil kunnen maken. We stellen 
zaken ter discussie, met als doel maximaal resultaat te 
bereiken voor het project. Bijkomend voordeel is dat die 
aanpak tegelijkertijd kan leiden tot  innovatie.”
Martijn Smitt herkent de buitenlandse waarde-
ring voor de typisch Nederlandse werkwijze: “Als 
 Nederlanders hebben wij het voordeel dat we ons snel 
kunnen  aanpassen aan andere culturen. We werken 

‘We kunnen het verschil maken  
met onze specialistische kennis,  
maar vooral met onze Hollandse  

ondernemersmentaliteit’

Martijn Smitt is sinds 2006 

directeur van Strukton Civiel en 

Mergor Underwater Construc-

tion. Ook is hij bestuurslid van 

Bouwend Nederland. Eerder 

werkte hij onder andere aan 

de Betuweroute en de Noord/

Zuidlijn.

Hans de Wit is sinds 2009 

managing director van  Tunnel 

Engineering Consultants (TEC), 

een samenwerkings verband 

tussen Royal Haskoning, DHV 

en Witteveen+Bos. Eerder 

was hij betrokken bij onder 

 andere de Piet Heintunnel en 

de Noord/Zuidlijn.
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graag op gelijke voet, en het is in ons voordeel dat 
we dat  kunnen en ook waarmaken. Respect hebben 
voor elkaars  expertise is daarbij belangrijk. De andere 
kant van de tafel is ook deskundig in zijn vakgebied. 
 Daarmee win je vertrouwen en dat is in het buitenland 
van  megabelang.” 

Hans de Wit: “Als er vertrouwen is, kun je van daaruit 
verder uitbouwen. Wij komen vaak vanwege de afzink-
kennis binnen en zien dan dat we steeds meer integraal 
bij zo’n project betrokken worden, omdat het vertrou-
wen groeit. In de praktijk komen we dus binnen via de 
niche afzinken. Er hoeft dan niet meteen al sprake te 
zijn van een integrale multidisciplinaire benadering. 
Daar hebben we die omweg voor nodig. Onze reputatie 
op het gebied van afzinken opent deuren. We hoeven 
maar relatief beperkt aan acquisitie te doen om op 
allerlei plaatsen in de wereld bij projecten betrokken te 
worden. Daarbij komt dat we de potentiële afzinkmarkt 
goed volgen, waarbij het zelden voorkomt dat we een 
afzinkproject niet opmerken. Vaak worden we al gebeld 
voordat er geadverteerd is.”

Meer kansen
Trots op die eigen prestaties moet volgens Martijn 
Smitt minstens om te zetten zijn in het beter delen van 
informatie over de mogelijkheden van zinktunnels. “Het 
helpt als je meer van jezelf laat zien. Neder landers zijn 
introvert. In het buitenland weet men de trots op eigen 
prestaties beter te benutten.Als het om afzinken gaat, 
komt men inderdaad vanzelf in Nederland terecht. Maar 
aan de andere kant moeten we ons ervan bewust zijn 
dat in het buitenland vaak de kennis ontbreekt over de 
toepassingsmogelijkheden. Daardoor blijven kansen 
liggen. Het feit dat de kruising met een startbaan op 
Schiphol als afzinktunnel is uitgevoerd, is niet algemeen 
bekend. Een voorbeeld: bij de presentatie van iemand  
van de Braziliaanse Rijkswaterstaat zagen we  dia’s uit 

1963 en de vermelding dat de Willemspoortunnel in 
Stockholm ligt. Het helpt dus als we ook de toepassings-
mogelijkheden over de bühne weten te brengen. Daar 
ligt de basis voor een gezamenlijke inspanning. Dat kan 
door films te maken, maar ook door mee te liften met 
staatsbezoeken of uitwisseling tussen universiteiten. Zo 
kunnen we de plannenmakers een beetje op de hoogte 
houden van wat er allemaal kan.”

”Om dat uit te dragen, hebben de Nederlandse 
 bedrijven met hun trackrecord op het gebied van 
afzink tunnels op dit moment een vooraanstaande 
 positie“, meent Hans de Wit, maar hij vindt dat op 
termijn lang geen vanzelfsprekendheid. “Een opera-
tie als de afzinktunnel onder het Centraal Station in 
Amsterdam is natuurlijk uitermate innovatief en een 
krent in de pap. Dat geldt ook voor een groot deel van 
de Noord/Zuidlijn. Maar hoe moeilijk het ondergronds 
bouwen in een monumentale stad ook is, daar onder-
scheiden we ons als Nederlandse ondernemingen veel 
minder ten opzichte van andere internationale bedrij-
ven. We kunnen daar minder het verschil maken, zoals 
we dat bij zinktunnels kunnen. Het is echter wel zaak 
om de voorsprong die we nu hebben vast te houden. 
Dat kan door betrokken te blijven bij grensverleggende 
innovatieve projecten. Nu is de grote dichtheid van de 
zinktunnels in  Nederland nog deel van onze showcase, 
maar over een aantal jaar kom je daar niet meer mee 
weg. Je moet je internationaal ontwikkelen en bij aan-
sprekende projecten betrokken blijven. Maar ook op je 
thuismarkt heb je nieuwe innovatieve projecten nodig. 
We moeten onze grenzen blijven verleggen om onze 
positie vast te kunnen houden.” 

Rol van de overheid
Martijn Smitt: “De overheid speelt geen grote rol in het 
creëren van een Hollands Glorie-klimaat. De promotie 
door middel van handelsmissies moet blijven. Maar 
daarnaast moet je er als bedrijf ook gewoon zelf op 
afstappen; ondernemer zijn. De overheid moet wél 
bijdragen aan de internationale marktpositie door te 
investeren in de kwaliteit en de continuïteit van onze 
universiteiten. Die zijn nu superslecht. We hebben wel 
steeds nieuwe briljante mensen nodig. Maar we krijgen 
de stoelen voor de hoogleraren niet vol. Dat is straks, of 
eigenlijk nu al, een groot probleem.” Hans de Wit:  
“We moeten inderdaad kennis blijven ontwikkelen, 
delen en verspreiden, zodat we niet na een generatie 
zijn uitgeboerd.”

Meer informatie
Op de websites van Strukton Civiel (www.struktonciviel.com) 

en TEC (www.tec.nl) vindt u meer informatie over de projecten 

van deze bedrijven.

Mergor, onderdeel van Strukton, was onder andere betrokken bij de afzinktunnel in de River Shannon, in het zuidwesten van 

Ierland. (Foto: Strukton Civiel)
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‘Als het zo uitkomt, 
wikkelen we ons in 

oranje pakpapier’

In het kielzog van koningin Beatrix reisden vertegenwoordigers van Nederlandse 

bedrijven afgelopen januari mee naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en 

Oman. BAM-bestuursvoorzitter Nico de Vries was ook van de partij. Bij het staats-

bezoek aan Luxemburg eind maart gaat hij weer mee. “Zo’n staatsbezoek opent 

 deuren, maar tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat het slechts een hulpmiddel is. 

We zullen steeds moeten blijven kijken wat werkt en wat niet.”

INTERVIEW | NICO DE VRIES, BESTUURSVOORZITTER KONINKLIJKE BAM GROEP

Koningin Beatrix tijdens het staatsbezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. (Foto: ANP/Robin Utrecht)
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Met, inclusief Nederland, vijf volwassen ‘thuislanden’ 
in Europa en een internationale tak is Koninklijke BAM 
Groep allang geen exclusief Nederlands bedrijf meer. 
Meelopen in de oranjekaravaan blijkt dan ook niet 
altijd de juiste strategie. De Vries: “Wij kiezen voor 
een flexibele marktbenadering. Als het zo uitkomt, 
wikkelen we ons in oranje pakpapier en zijn we een 
echt Nederlands bedrijf. Soms kun je je heel goed als 
zodanig presenteren. Maar als die basis er niet is, moet 
je er dus niet in het oranje bij willen zitten. Ik ben er 
echt van overtuigd dat deelnemen aan een handels-
missie werkt. Het opent deuren. Maar we moeten 
steeds blijven kijken naar wat werkt. Soms zullen we 
ons via onze dochter Wayss & Freytag Ingenieurbau 
als Duits bedrijf profileren, omdat we toevallig met een 
opdrachtgever te maken hebben die erg van Duitsland 
gecharmeerd is. Wij gaan vooral voor groen/oranje, de 
kleuren van BAM. En als we die kunnen verbinden met 
de Nederlandse vlag, doen we dat graag. Maar wellicht 
iets minder geprononceerd dan anderen. Als koning 
Albert van België naar Vietnam afreist en wij daar zaken 
kunnen doen met rioolzuiveringsactiviteiten van ons 
Belgische dochterbedrijf, dan verbinden we ons groen/
oranje net zo graag met het Belgische koningshuis.”

Europees
Het is de snelle internationalisering van de Europese 
markt die tot een meersporenbeleid noopt. Nico de 

Vries: “De Nederlandse markt is heel snel een Euro-
pese markt geworden. Het is nog niet zo lang geleden 
dat er bij de aanbesteding van een HSL-cluster geen 
buitenlandse partij aan te pas kwam. Nu zie je bij 
grotere projecten dat het merendeel van de gegadigden 
uit het buitenland komt. BAM wil zich met die markt 
meten. We zijn al heel lang buiten Nederland actief. 
We zijn groot en sterk in Nederland, Ierland, Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en België; landen die we thuis-
landen noemen. Die leidende marktpositie hebben 
wij niet bereikt door vanuit Nederland medewerkers 
naar bijvoorbeeld Londen te sturen, maar door daar 
gerenommeerde bedrijven over te nemen. We zijn er 
vervolgens goed in geslaagd daar BAM-bedrijven van 
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‘Ik ben niet erg verwach-
tingsvol ten aanzien van  

samenwerking met de 
overheid om Nederland  

op de kaart te zetten’

Nico de Vries behaalde in 1971 zijn propedeuse bouwkunde en studeerde in 1977 af als ingenieur civiele techniek aan de TU Delft. Daarna trad hij in dienst bij BAM als 

 werkvoorbereider, gevolgd door functies als projectleider, bedrijfsleider en vestigingsdirecteur. De Vries is sinds oktober 2010 bestuursvoorzitter. (Foto: Vincent Basler)
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‘Ik kan me ook voorstellen dat we ons  
meer richten op Australië’

te maken. Onze kracht in Europa is dan ook dat we niet 
met satellieten werken, maar werkmaatschappijen 
hebben die al meer dan honderd jaar verankerd zijn in 
die markten. Daarnaast hebben we BAM Internatio-
nal, dat zich richt op niches buiten Europa. Niches in 
geografie, in opdrachtgevers en in producten. Projecten 
waar onze kennis toegevoegde waarde biedt en waar 
opdrachtgevers over het algemeen maar een beperkt 
aantal partijen benaderen. We doen dat succesvol met 
een aantal maritieme producten, maar bijvoorbeeld 
ook met stadions. De rol van het merk Nederland is 
daarbij relatief. Ik geloof ook niet dat we ons onder de 
gezamenlijke Nederlandse noemer zouden moeten 
presenteren. Ik ben sceptisch over het mogelijk geza-
menlijk optrekken binnen handelsmissies. Het is prima 
als je elkaar bij zo’n gelegenheid eens spreekt. Maar of 
we ons bijvoorbeeld samen met Haskoning of DHV in 
een folder moeten presenteren onder het mom van: 
dit is wat Nederland kan. Nee, ik geloof niet dat we dan 
sterker staan.”
“Het is sowieso de vraag of de huidige tijd nog vraagt 
om gezamenlijkheid, zoals we dat vanuit een lange 
traditie gewend zijn te doen in de bouw. Denk aan ge-
zamenlijke fondsen als het O&O-fonds, het verletfonds 
en aan instanties als SBR en EIB. De individualisering 
speelt ook op ondernemersniveau haar rol. De concur-
rentie is hard, en ook in de economie overleven  alleen 
de sterksten. Het nut van een organisatie als het COB 
was het gezamenlijk ontwikkelen van een markt en het 
vergroten ervan. In de rol van het geïnteresseerd maken 
van opdrachtgevers, met name de overheid, in onder-
gronds bouwen, heeft het COB nog steeds bestaans-
recht. Maar bij het gezamenlijk ontwikkelen van kennis 
frons ik mijn wenkbrauwen. Want wie investeert? En 
wie heeft dan het voordeel?”

Internationaal uitbouwen
“We hebben bij BAM geen lange traditie van  deel name 
aan staatsbezoeken en handelsmissies. Maar na de 
Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Luxemburg 
kijken wij met belangstelling naar andere landen. 
Zoals gezegd, het opent deuren. In de  aanloop naar 
het WK voetbal in 2022 gebeurt er in Qatar heel veel. 
Er worden daar stadions gebouwd die beslist interes-
sant zijn voor onze portefeuille. Dat geldt ook voor het 
metronetwerk dat wordt aangelegd en waarvoor we 

ons overigens iets minder oranje zullen positioneren, 
 omdat onze tunnelexpertise nu eenmaal vooral bij 
Wayss & Freytag zit.”

Hoe groot de waardering voor de handelsmissies ook 
is, De Vries heeft geen hoge verwachtingen van het 
faciliteren of ondersteunen door de Nederlandse over-
heid. “Eigenlijk is er geen echte industriepolitiek in 
Nederland. Deze regering doet haar best, maar binnen 
het hele politieke spectrum is er betrekkelijk weinig 
aandacht voor met name de grote bedrijven. Dat is 
een politieke realiteit. Het heeft niet veel zin daar al te 
veel over te klagen. Ik ben dus niet erg verwachtingsvol 
ten aanzien van samenwerking met de overheid om 
Nederland op de kaart te zetten. VNO-NCW doet er 
veel aan en minister Verhagen van EL&I doet zijn best, 
maar…” Die constatering zet de BAM-topman niet aan 
tot een oproep aan de regering om het economisch 
beleid anders op te pakken. “Ik voel me er niet zo toe 
geroepen een politieke oproep te doen. Er past ons wat 
dat betreft wel enige bescheidenheid”, aldus De Vries.

Die bescheidenheid klinkt in alles door. De wetenschap 
dat resultaten van vandaag geen garantie zijn voor de 
toekomst, overheerst. “Als je alles op een rijtje zet, zijn 
we echt wel een van de toppers in Europa. Dat is leuk 
om te constateren, maar bij de volgende aanbesteding 
moeten we gewoon weer de laagste zijn. Je kunt van-
daag groot en sterk zijn, maar als het niet lukt nieuw 
werk binnen te halen, ben je er volgend jaar niet meer. 
Gelukkig doen we in Europa overal goed mee en slagen 
we er meestal wel in tot de finale door te dringen. Ver-
der is het onze ambitie om internationaal een grotere 
rol te spelen. Dan gaat het wel om niches, zoals zo’n 
tunnelproject in Qatar. En ik kan me ook voorstellen 
dat we ons meer richten op Australië. Daar zijn we sterk 
in de maritieme sfeer en hebben we een goede partner, 
waarmee we ons bijvoorbeeld op projecten voor de 
overslag van vloeibaar aardgas kunnen richten.”



Profileren met 
logistieke projecten 

De ontwikkeling van ondergronds bouwen in Nederland heeft ook inzicht gegeven in 

hoe mensen zich onder het maaiveld gedragen. Marcel Blom van Benthem Crouwel 

Architekten constateert dat er tussen landen grote verschillen zijn in wat mensen als 

prettig ervaren. In Nederland is een visuele relatie met de  buitenwereld veel 

 belangrijker dan in bijvoorbeeld Duitsland. Inzicht in en aandacht voor de 

 ondergrondbeleving kan de deuren openen voor buitenlandse projecten.

“We zien kansen om met onze visie succes te boeken 
in het buitenland, maar het is erg afhankelijk van de 
 cultuur. Onze sterke kant is dat we heel goed snappen 
hoe mensen reageren als ze de eerste keer een gebouw 
binnenkomen. Je wilt ervoor zorgen dat mensen zich 
kunnen oriënteren. Dat hebben we van grote projecten 

als Schiphol geleerd. Je ziet dat mensen bij binnen-
komst zenuwachtig en onrustig zijn. Daar komt pas 
een eind aan als ze hun vliegtuig zien staan en weten 
waar ze moeten zijn. Die zichtbaarheid moet je met je 
ontwerp dus mogelijk maken. Dan zijn er de rust en de 
tijd om bijvoorbeeld te gaan winkelen, en dat is in het 
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Marcel Blom (1961) studeerde in 1988 af als bouwkundig ingenieur van de TU Delft. In 1990 begon hij bij Benthem Crouwel Architekten, waar hij tot 1996 hoofdzakelijk werkte aan projecten op Schiphol. 

Sinds 2000 is Marcel Blom partner en lid van de directie van Benthem Crouwel Architekten. Hij is momenteel betrokken bij onder andere Rotterdam CS en Spoorzone Delft. (Foto: Vincent Basler)

INTERVIEW | MARCEL BLOM, BENTHEM CROUWEL ARCHITEKTEN



belang van Schiphol. Bij ondergronds bouwen vergt de relatie 
met de buiten wereld extra aandacht. In een gebouw, boven- of 
ondergronds, moet je een relatie met de buitenwereld in stand 
houden. Ook bij Spoorzone Delft zorgen we ervoor dat je de 
noord-zuidoriëntatie die je hebt als je in de trein zit, vast kunt 
houden zodra je op het station bent. Heldere directe lijnen, geen 
omwegen of kronkels en een zo kort  mogelijke route naar boven. 
Dat hebben we in Delft heel goed weten te benutten. Maar in het 
buitenland gaat men daar heel anders mee om. Aan de metro-
stelsels in Duitsland zie je dat er al snel een hele ondergrondse 
wereld aan gekoppeld wordt. Je ziet dat mensen een hele dag in 
een winkelcentrum zijn, zoals we in Nederland een dagje naar 
de stad gaan. Het ontbreken van de  relatie met de buitenwereld 
ervaart men daar minder als een  probleem. Klanten kunnen we 
alleen met veel visuele  middelen en eigen ervaringen overtuigen. 
We hebben in Nederland nu  zoveel mooie voorbeeldprojecten, 
dat we het in de praktijk  kunnen laten zien. Daarmee is de tijd er 
rijp voor het buitenland op te zoeken. We hebben nog geen vaste 
strategie. In het verre buitenland kunnen we ons naar verwach-
ting profileren met logistieke projecten: luchthavens, metro-
projecten en bruggen. In Duitsland zie ik ook mogelijkheden 
voor universiteit gebonden opdrachten en musea. We willen en 
kunnen dus heel divers blijven.

Gezamenlijk optrekken
Met DHV zijn we eerder in Tel Aviv geweest en via Schiphol in 
Australië en de Verenigde Staten. Nu vinden we India interes-
sant. Daar ligt voor ons een kans om onze expertise te koppelen 
aan die van andere Nederlandse bedrijven. We verwachten 
samen met ingenieursbureaus te kunnen optrekken. Daar-

naast lopen er natuurlijk veel projecten via de grote internatio-
nale  aannemers. Ik denk dat we dat soort partijen goed kunnen 
ondersteunen, met name waar het gaat om infrastructurele 
projecten. De eerste stap is de cultuur opsnuiven en leren wat 
belangrijk is in zo’n land. We brengen uiteraard onze visie als 
architect in, maar die moeten we combineren met de wensen en 
eisen die volgen uit de plaatselijke omstandigheden en cultuur.
We zijn een keer mee gereisd met een handelsmissie naar India. 
Daarmee gaan deuren open en is het gemakkelijker contacten 
te maken. Voor ons is daarbij belangrijk dat we laten zien dat we 
aan vertrouwen en een langdurige relatie willen werken. We zijn 
geen eendagsvlieg. De uitstraling van de overheid helpt daar-
bij. De autoriteit van een overheid is in buitenlandse culturen 
vaak veel belangrijker dan bij ons. En verder vertrouwen we op 
bestaande relaties. Het is zeker niet ondenkbaar dat we via een 
Duitse partner in India terechtkomen. In Nederland hebben we 
goede relaties met alle ingenieursbureaus. Samen hebben we 
meerwaarde.

Merk Nederland
We kunnen op Nederlandse kenmerken inspelen. Voor een deel 
door gebruik te maken van de uitstraling van Dutch Design in 
het buitenland. En er zijn natuurlijk de Nederlandse toppers als 
Koolhaas en Van Berkel, met wie we soms in een rijtje worden 
genoemd. Aan de civiele kant heb je het verhaal van de water-
werken en de polders. Die twee komen bij elkaar en werken 
versterkend. Verder merken we bij projecten in Duitsland dat 
vooral het probleemoplossend vermogen van Nederlanders wordt 
gewaardeerd. We gaan niet op onze strepen staan en zijn heel 
pragmatisch in het oplossen van problemen. We beheersen het 
spel om met alle stakeholders om te gaan. Die typisch Neder-
landse eigenschap kunnen we benadrukken.

De overheid schept kansen, maar die moet je wel zelf pakken. 
Bestaande instituten kunnen daarbij een rol spelen.  NL Inge-
nieurs en BNA International zouden gezamenlijk de analyse 
kunnen maken van waarin we sterk zijn, en vervolgens kijken 
hoe we dat beeld nog sterker kunnen maken. Je kunt daar ook de 
bagger wereld bij betrekken. Het COB zou een rol kunnen hebben 
in het uitdragen van de kennis en ervaring die we in Nederland 
hebben op het gebied van ondergronds bouwen. Met behoud 
van de onafhankelijkheid die nodig is om als kennisinstituut te 
 functioneren, kan het COB er wel voor zorgen dat bij de  overheid 
en bij handelsmissies de juiste prikkels worden  afgegeven. 
 Wellicht heb je dan een andere organisatie nodig om de 
 commerciële rol in te vullen, die dan van het COB de informatie 
krijgt die nodig is voor de lobby. Er zijn in ieder geval vele interes-
sante missies om bij aan te sluiten, en ondergronds bouwen is 
daarin een braakliggend terrein.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het werk van Benthem Crouwel 

 Architekten op www.benthemcrouwel.nl
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Het Duitse Mijnbouw Museum in Bochum heeft geen fysieke ondergrondse component, maar is er wel 

de verbeelding van. Het gebouw verbeeldt een dwarsdoorsnede van een mijn, solide en donker. Gangen 

en passages bevinden zich aan de buitenkant van het gebouw, waarmee de oriëntatie op de buiten-

wereld toch behouden blijft. Ook al is het een volledig bovengronds ontwerp, het gebouw weerspiegelt 

wel de visie van Marcel Blom, dat de menselijke maat uitgangspunt voor een ontwerp moet zijn.  

(Foto: Benthem Crouwel Architekten)



Met de marktwerking 
kwam de export

Hollands Glorie is verbonden met de eeuwige strijd van Nederlanders met het water. 

Sleepboten, baggeraars, dijkenbouwers, inpolderingen en Deltawerken hebben het 

begrip Hollands Glorie een internationaal tot de verbeelding sprekende lading gege-

ven. Ondergronds bouwen, en dan met name afzinktunnels, hebben zich de laatste 

decennia in dat rijtje geschaard. In eerste aanleg met grote binnenlandse projecten, 

maar steeds vaker ook met projecten in het buitenland. 

TERUG IN DE TIJD
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De export van Nederlandse afzinktunnelexpertise begon al in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw. De intrede van de marktwerking 
in grote ondergrondse infrastructurele projecten in Nederland 
zette ook de export in gang. De eerste afzinktunnels, waar de 
kennis werd opgedaan die Nederland nu tot wereldmarktleider 
op dit gebied maakt, werden uitgevoerd door gemeentelijke 
ingenieursbureaus in Rotterdam en Amsterdam, die geen ander 
belang hadden dan dat van de eigen burgers. Latere tunnels in 
het rijkswegennet kwamen tot stand onder verantwoordelijkheid 
van Rijkswaterstaat, dat evenmin belang had bij het vermarkten 
van de opgedane specifieke afzinktunnelkennis. 

De aannemers betrokken bij de bouw van die tunnels namen 
het voortouw in het zoeken naar nieuwe markten. De Hollandse 
Beton Groep (HBG) bouwde in die tijd al afzinktunnels en is later 
ook zelf gaan ontwerpen. Resultaat daarvan waren de Eems-
tunnel in Duitsland, een aantal stalen tunnels in de Verenigde 
Staten (I664 en Ted Williams) en betonnen tunnels in Engeland 
(Conway en Medway).  “Deze activiteiten waren een voortzet-
ting van de door het bedrijf opgedane ervaring vanaf begin jaren 
zestig met de bouw van onder meer de afgezonken metrotunnel 
en de Beneluxtunnel in Rotterdam en de IJtunnel in Amsterdam”, 
aldus BAM-ingenieur Chris Hakkaart in het boek 40 jaar passie 
voor ondergronds bouwen. 

De export van Hollands Glorie meanderde mee met het econo-
misch tij in eigen land. Begin jaren tachtig lag de tunnelproductie 
in Nederland nagenoeg stil als gevolg van de economische crisis 

en was de aandacht voor het buitenland tijdelijk groter. Speci-
fieke tunnelbouwervaring kon in die tijd alleen geëffectueerd 
worden door in het buitenland een afzinktunnel te bouwen, zoals 
de Eemstunnel in Duitsland. 

Kennisimpuls
De forse binnenlandse opgave die in de periode 1996-2006 
tot de oplevering van onder andere acht afzinktunnels en acht 
 geboorde tunnels leidde, bracht een grote kennisimpuls. Sinds 
de jaren negentig is de ster van de Nederlandse tunnelbouwers 
wereldwijd rijzende. Aansprekende projecten als de Øresund-
tunnel tussen Kopenhagen en Malmö en de Busan Geojetunnel 
in Zuid-Korea hebben Nederland definitief op de kaart gezet. 
Inmiddels zijn Nederlandse bedrijven op vrijwel alle continenten 
actief met ondergrondse infrastructurele projecten. Afzink-
tunnels zijn daarbij nagenoeg exclusief Nederlands terrein. 
Maar ook op andere aspecten van het ondergrond bouwen 
heeft de sterke ontwikkeling in de thuismarkt zijn effecten op 
de  kansen in het buitenland. De betrokkenheid van HBG bij de 
eerder genoemde stalen tunnels in de Verenigde Staten, kwam 
voort uit de maritieme kwaliteiten die transport over zee moge-
lijk maakten. In Iran is Arthe Civil & Structure betrokken bij het 
boren van metrotunnels; niet alleen ten aanzien van het civiel 
technisch ontwerp, maar ook vanwege de monitoring. TEC speelt 
op verschillende plaatsen in de wereld een rol in de afweging 
tussen een afgezonken of een geboorde tunnel. En bij de Busan-
Geojetunnel in Zuid-Korea was het de manier van denken die tot 
innovatieve oplossingen leidde en daarmee de doorslag gaf.

THEMA  •  HOLL ANDS GL ORIE



Aanleg Monitor-Merrimac Memorial Bridge-Tunnel (I-664), Virginia VS. (Foto: Flickr)

Eindresultaat Monitor-Merrimac Memorial Bridge-Tunnel (I-664), Virginia VS. (Foto: Flickr)

Aanleg stalen zinktunnel bij Boston. (Foto: Flickr, Tom Saunders)

Invaren stalen zinktunnel bij Boston. 
(Foto: bron onbekend, via Chris Hakkaart, BAM)
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‘Ik heb in de wereld nog 
geen gelijke gezien’

Nergens ter wereld is de aanleg van een tunnel gedurende zo’n lange periode en zo 

intensief gemonitord als bij de Noord/Zuidlijn. Qua eisen aan pandbewaking is met 

de Noord/Zuidlijn internationaal de standaard gezet. De vraag is nu of het 

 achter liggende monitoringsysteem zal volgen. Is het een potentieel exportproduct dat 

kan meeliften op engineerings- en uitvoeringsopdrachten voor ondergrondse 

 bouw projecten in het buitenland?

INTERVIEW | RICHARD DE NIJS, WITTEVEEN+BOS

Richard de Nijs, sinds 2002 betrokken bij het door 
Witteveen+Bos ontwikkelde GIS-monitoringsysteem 
voor de Noord/Zuidlijn, ziet zeker exportkansen. 
“We willen de kennis die we hebben opgedaan met 
de ontwikkeling van dit systeem graag wereldwijd 
vermarkten. Het is zeker een stukje Hollands Glorie. 
Het is niet het enige GIS-systeem op de markt. Maar in 
z’n integraliteit is het uniek, en ik heb er in de wereld 
nog geen gelijke van gezien. Als er belangstellenden 
uit het buitenland langskomen, is het van ‘oh en ah’. 
Maar uiteindelijk is toepassing afhankelijk van geld en 
noodzaak. De politiek verantwoordelijken zullen een 
ander beeld hebben van de noodzaak dan de uitvoeren-
de aannemer. Tegelijk zien we dat de schaal verandert 
door wat er mogelijk is. Meer monitoringstechnieken 
sijpelen door naar kleine projecten, zoals parkeer-
garages. Daar ligt dus ook een markt.”

Hoge standaard
“In Nederland kennen we een heel hoge standaard qua 
omgevingsbeïnvloeding. Maar daar zijn we ook weer 
niet uniek in. Er zijn veel meer delta’s in de wereld waar 
sprake is van landaanwinning en infrastructuur die  
 volloopt. Onze targetmarkt wordt gevormd door projec-
ten in dichtbevolkte gebieden met een hoge bebou-
wingsdichtheid en veel inwoners. We volgen projecten 
en leveranciers, en om uit te dragen wat dit systeem 
te bieden heeft, vertellen we ons verhaal op congres-
sen. Het feit dat het webbased is, maakt het gelukkig 
eenvoudig om iedereen overal ter wereld te laten zien 
hoe het in de praktijk werkt.”

Toegankelijk
“Ons systeem is opgebouwd vanuit de behoefte van de 
ontwerper. Die insteek is onderscheidend ten opzichte 
van producten van meetaannemers, voor wie het 
meten op zich hoofddoel is. Bij ons hebben de ICT’ers 
en de engineers samengewerkt. Dat heeft geleid tot 
een systeem waarbij de data ook direct door klanten 
kan worden ontsloten. Vergelijk het systeem maar met 
Google Maps. Je kunt op de kaart bewegen en zoeken 
naar meetpunten, grafieken bekijken, meetdata oproe-
pen en zo – realtime en webbased – je eigen analyse 
van de situatie maken. We zien dat ook andere partijen 
nu de stap maken naar dataontsluiting voor klanten, 
maar bij ons draait dat al. Sinds 2008 draait het hele 
systeem op het web en is het – mits je daar autorisatie 
voor hebt – voor iedereen toegankelijk. Monitoring in Amsterdam. (Foto: beeldbank Grontmij)
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Het meetsysteem is behoeftegestuurd ingericht, wat 
betekent dat we bepaalde toegangsrechten kunnen 
toewijzen. Theoretisch gezien kan dat tot op het niveau 
van de meetgegevens per woning. Daarmee is dus ook 
het belang van de individuele bewoner gedekt.”

Noord/Zuidlijn
Voor een omvangrijk monitoringsysteem als dat van 
Witteveen+Bos is een concreet project noodzake-
lijk. Niet alleen in de basis, maar straks ook voor de 
doorontwikkeling. Tien jaar Noord/Zuidlijn hebben 
Witteveen+Bos aan het front van de ontwikkeling 
gebracht, maar de wereld om ons heen verandert heel 
snel mee. Richard de Nijs: “Bij de Noord/Zuidlijn is 
state-of-the-arttechniek toegepast, die steeds tot het 
uiterst haalbare is ingezet. Dat heeft sterk meegespeeld 
in de keuze voor uitgebreid meten en het intensief 
monitoren daarvan. De realisatie van de diepe stations 

van de Noord/Zuidlijn was ondenkbaar geweest zonder 
dit monitoringsysteem.”

“De Noord/Zuidlijn was in 2000 een enorme  uitdaging. 
Met de monitoring die we daar het afgelopen 
 decennium hebben gedaan, hebben we de standaard 
gezet, zowel qua schaalgrootte als op detailniveau. Het 
systeem is meegegroeid met de ontwikkelingen van de 
Noord/Zuidlijn. Nu kunnen we reflectorloos vervor-
ming meten met zogenaamde virtuele prisma’s, dat wil 
 zeggen dat het toestel direct de straat inmeet. Bij de 
start in 2000 was dat nog ondenkbaar.” 

“Inmiddels worden ook steeds meer deelprojecten via 
het systeem gemonitord, zoals het met lansen injecte-
ren van grout om het passeren van een brug tijdens het 
boren goed te laten verlopen. De behoefte aan monito-
ring groeit naarmate de mogelijkheden toenemen.”

Integrale aanpak
Het GIS-monitoringsysteem van Witteveen+Bos 

is uniek in z’n integrale aanpak. Het systeem  

geeft in bovenaanzicht de resultaten van 

 eenentwintig verschillende meetsystemen, 

van peilbuizen tot rekstrookjes en van  prisma’s 

op gevels tot  maaiveldscans door middel van 

 reflectorloze tachymetrie. Vanuit de plattegrond 

van het werkgebied van de tunnel kan tot op 

 detailniveau ingezoomd worden op de  speci- 

fieke meetgegevens, foto’s van de  bovengrond, 

en geeft het bijna realtime de plaats van de 
 tunnelboormachine aan.  Metingen  worden 

 zowel in de dwars- als de lengterichting van 

de tunnelboormachine gedaan, waardoor 

 directe terugkoppeling aan de machinist van de 

 tunnelboormachine mogelijk is. 

‘De realisatie van de diepe stations van de  
Noord/Zuidlijn was ondenkbaar geweest  

zonder dit monitoringsysteem’

Ir. drs. Richard de Nijs 
studeerde weg-, waterbouw- 

en bedrijfskunde. Hij werkt 

sinds 1998 bij Witteveen+Bos, 

waar hij zich vooral heeft 

 beziggehouden met bouwen 

in stedelijke omgeving. Sinds 

2002 is hij bij het project 

Noord/Zuidlijn betrokken.

Beeld: Witteveen + Bos
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Bouw station Breda 

kan van start

In twintig jaar tijd realiseert Breda 
op honderdzestig hectare een 
groot, nieuw stadsdeel. Het stati-
onsgebied is daar een belangrijk 
onderdeel van. Het oude station ver-
dwijnt stukje voor stukje en er komt een 
nieuw, uiterst modern gebouw voor in 
de plaats; een OV-terminal waar reizen, 
wonen, werken en winkelen in één  
gebouw samenkomen.

Begin maart werd bekend dat het contract voor 
de bouw van het nieuwe HSL-station in Breda 
definitief is gegund aan de combinatie Ballast 
Nedam / Hurks. De aanleg gaat direct van start, 
zodat het station medio 2015 gereed is.

De nieuwe OV-terminal – ontworpen door 
architectenbureau Koen van Velsen – telt zes 
sporen en drie perrons, waar zestien treinen per 
uur kunnen stoppen. Er komt ook een nieuw 
busstation met ruimte voor twintig bussen. In en 
rond het station is straks plaats voor meer dan 
vierduizend fietsen en op het dak van het station 
kunnen zevenhonderdtwintig auto’s parkeren. 
Daarnaast bevat het gebouw bijna honderdvijftig 
appartementen, zesduizend vierkante meter 
winkels en tweeëntwintig duizend vierkante 
meter kantoorruimte. 

Het project is onderdeel van het plan Via Breda, 
de transformatie van de Bredase spoorzone. Een 
gebied van ongeveer honderd hectare, direct 
grenzend aan de historische binnenstad, ver-
andert van industrieterrein naar een compleet 
nieuw stadsdeel. Door vertragingen, tegenval-
lende interesse in vastgoed en hogere kosten 
stagneerde dat plan, waardoor ook de bouw van 
de OV-terminal later van start gaat dan gepland.

In 2009 werd de ruwbouw van de nieuwe voet-
gangerstunnel al opgeleverd door aan nemer 
Heijmans. De passage onder de bestaande 
spoorinfrastructuur vormt de verbinding tussen 
de noord- en zuidkant van het station. Om de 
overlast tijdens werkzaamheden te beperken, 
werden twee van de spoordekken op een locatie 
buiten het tracé gebouwd en ingeschoven tijdens 
een treinvrije periode. 

Kijk voor meer informatie over het project op 
de website van Via Breda (www.viabreda.nl) en 
ProRail (via tinyurl.com/prorail-breda).

In focus
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PRAK TIJK

Werken onder een 
vergrootglas
Bij de renovatie van de IJtunnel zijn beperking van hinder en behoud van de 

 doorstroming essentiële uitgangspunten. Projectmanager Michiel Waitz en 

adviseur Hans Huijben schetsen hoe een tot in de kleinste details voorbereide 

aanpak tot succes moet leiden en tot voorbeeld kan dienen voor het volgende 

grote renovatieproject: de Piet Heintunnel.

Drs. Michiel Waitz is projectmanager Renovatie Amsterdamse Wegtunnels voor de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam. Daarnaast is hij projectmanager van de 

renovatie van de Utrechtsestraat (tramrails, bruggen en maaiveld). Waitz was eerder voor Ingenieursbureau Amsterdam actief op de Zuidas en bij het landmaken IJburg fase II. Daarvoor was hij 

werkzaam bij Ingenieursbureau Tauw en het RIVM. (Foto: IBA)

TUNNELRENOVATIE
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De IJtunnel
De IJtunnel, in de periode 1957-1968 volgens de afzinkmethode 

 gebouwd, heeft een totaallengte van 1.682 meter, waarvan 1.039 

meter gesloten. Er zijn twee tunnelbuizen met elk twee rijstroken. De 

tunnel is de belangrijkste noord-zuidontsluiting. Niet alleen voor auto-

verkeer, maar ook voor openbaar vervoer. Per uur verwerkt de IJtunnel 

circa honderd bussen, en daarmee is hij goed voor evenveel openbaar-

vervoerbewegingen als de metrolijn. De IJtunnel is de enige tunnel in 

Nederland waar direct bovenop gebouwd is. Op de zuidelijke entree  

van de tunnel is eind vorige eeuw Science Center NEMO gebouwd.

De IJtunnel is een belangrijke noord-zuidverbinding in Amster-
dam en daarmee een slagader van het hart van de stad. Kern van 
het renovatieprogramma is dan ook dat de tunnel niet langer dan 
een bepaalde periode afgesloten mag zijn en dat die afsluiting 
alleen in de zomervakantie mag plaatsvinden. Met de ambitieuze 
doelstelling heeft het project de onverdeelde aandacht van zowel 
de hoofdstedelijke politiek als de immer kritische inwoners. 
Uitdagende omstandigheden voor projectmanager Michiel Waitz 
en adviseur Hans Huijben

‘Zo’n nieuwe werkwijze voelt 
voor velen als risicovol, maar is 
dus juist bedacht om risico’s te 

beperken’

Complex in het kwadraat
De complexiteit van de operatie heeft veel dimensies. Zo is de 
IJtunnel een belangrijke doorvoer voor kabels en leidingen die 
vanwege de extra aan te leggen dwarsvluchtroutes moeten wor-
den omgelegd of onderbroken. Elke kabel betekent een nieuwe 
stakeholder. “Het is bijzonder lastig die complexiteit aan burgers 
uit te leggen”, vertelt Michiel Waitz. “Het is immers niet zicht-
baar. Mensen denken dat het wel klaar is als er nieuwe tegels op 
de wanden zitten. Maar met de voorbereidende werkzaamheden 
die we al hebben gedaan, zijn we pas op 20%. Het grootste deel 
moet nog komen.”
“Het bijzondere bij deze tunnelrenovatie is dat we de afgelopen 
zomers in één buis aan het werk zijn geweest, terwijl in de andere 
buis gewoon verkeer reed. Dit om de bereikbaarheid van de 
stadsdelen Centrum en Noord zo goed mogelijk te houden. Hoe 
dat dit jaar wordt ingevuld, is nog onderwerp van discussie en 
besluitvorming. Duidelijk is wel dat volledige afsluiting mega-
problemen in de stad geeft. Daarnaast is het zo dat er in de buis 
waarin we werken, een route voor nood- en hulpdiensten vrij 
moet blijven. Gedurende het hele project moet het altijd mogelijk 
zijn om in noodgevallen binnen een minuut een rijstrook vrij te 
maken. Dat vergt veel van de inrichting van de werkprocessen en 
de planning.” 

Zoektocht
Het renoveren van een meer dan veertig jaar oude tunnel is ook 
om andere redenen complex. Want waar vind je alle benodigde 
informatie over het bouwwerk en de tijdens de bouw aange-
brachte wijzigingen op de oorspronkelijke tekeningen? Hans 
Huijben: “We hebben veel moeite gedaan om precies te weten 
te komen wat we konden tegenkomen. Vaak is die informatie 
cruciaal. Zo moeten we vanwege de veiligheidseisen extra vlucht-
deuren aanbrengen. Dat heeft invloed op de integriteit van de 
civiele constructie en heeft extra hoofdbrekens opgeleverd, om-

dat de tunnel op palen is afgezonken en er in de lengterichting 
voorspanningskabels zijn aangebracht.” Het maken van revisie-
tekeningen is dit keer opgenomen in het bestek, en de overdracht 
en archivering van de huidige tekeningen heeft veel aandacht, 
zodat men over een jaar of vijfenveertig bij een volgende renovatie 
de tekeningen wel snel bij de hand heeft.” 

Voldoen aan nieuwe eisen
De belangrijkste reden om tot renovatie over te gaan, is het feit 
dat de tunnel destijds op basis van andere normen en uitgangs-
punten is gebouwd. Michiel Waitz: “We hebben het dus niet 
zozeer over slijtage, maar dat de tunnel niet meer voldoet aan de 
eisen van deze tijd.” Hans Huijben: “Al bij een onderzoek in 2007 
naar de vervangingsmogelijkheden van de emaillen bekledings-
platen constateerde de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
van de gemeente Amsterdam dat er meer moest gebeuren. 
Bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, de integriteit van 
de constructie en de ventilatie.”  

Bij de start van het project Renovatie Amsterdamse Wegtunnels 
(RAW) is meteen besloten om naast de IJtunnel ook de renova-
tie van de Piet Heintunnel en de Arenatunnel in het project op 
te nemen. Kennis en ervaring opgedaan bij de renovatie van de 
IJtunnel blijven op deze manier gegarandeerd beschikbaar voor 
de vervolgtrajecten. “Verder is er gedurende het proces contact 
geweest met de commissie Tunnelveiligheid. En we hebben van-
uit verschillende bedrijven in Nederland expertise op het gebied 
van tunnelveiligheid bij het project betrokken”, aldus Michiel 
Waitz. “Het is best een indrukwekkend projectteam.”

Wetgeving
“De renovatie omvat civieltechnische aanpassingen met het 
oog op brandwerendheid en het ventilatieconcept, maar de 
 component tunneltechnische installaties (TTI) is het grootst. 
Veel daarvan is een rechtstreeks gevolg van de Wet aanvullende 
regels veiligheid wegtunnels (WARVW). Hans Huijben: “De 
WARVW is vooral geschreven voor nieuwe tunnels, maar is ook 
van  toepassing op bestaande tunnels. Voor een deel moesten we 
onze eigen oplossingen vinden. Zo is het voor de risicoanalyse 
 voorgeschreven QRA-model niet toepasbaar voor dwarsventilatie.  
En de aantallen rijstroken en op- en afritten kun je niet  
een-op-een doorvertalen.”
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Michiel Waitz constateert wel een fundamenteel ander 
uitgangspunt: “In de huidige wet ontbreekt een harde 
norm om het veiligheidsniveau te meten. Daarom is in 
Amsterdam in afstemming met betrokken partijen een 
toetskader voor veiligheid uitgewerkt waarover over-
eenstemming is bereikt tussen alle betrokken diensten 
(de dienst Infastructuur Verkeer en Vervoer, de dienst 
Milieu en Bouwtoezicht, de brandweer, de GHOR en de 
politie). Zo’n overeengekomen toetskader is best uniek, 
omdat daarover in den lande veel discussie is tussen 
initiatiefnemers en de operationele hulpdiensten.
Het toetskader sluit aan bij de norm zoals deze ook 
nu voorzien is in de nieuwe tunnelwet. Michiel Waitz 
constateert wel een verschil in de wijze waarop de 
veiligheid wordt getoetst voor bijzondere kortdurende 
-  activiteiten. “In het Amsterdamse toetskader wordt 
een kortdurende onveiligere vorm van exploitatie,  
zoals tegenverkeer,  apart gewogen. Daarmee wordt 
voorkomen dat de beoordeling van het risico van zo’n 
activiteit wegvalt door uitmiddeling over het jaar.”

Hoofdrol voor software
Het op het niveau van 2012 brengen van de tunnel-
technische installaties leidt tot toevoeging van diverse 
nieuwe systemen. Michiel Waitz: “Het project heeft 
een enorm grote component software, wat gebruike-
lijk is voor verkeerstunnels. Toeritbeveiligingssyste-
men, rookmelding, zichtmeting, omroepinstallaties, 
communicatiesystemen, verkeersinstallaties, digitale 
signalisering... De besturing van al die systemen zorgt 

voor kilometers extra bekabeling, waarvoor we een 
plekje moeten vinden naast wat er al ligt voor water, 
elektra, telefonie en data. De software die nodig is om 
al die systemen samen te laten werken,  ontwikkelen 
we samen met aannemers, opdrachtgever en gebrui-
kers volgens de SCRUM-methode. Met deze modulaire 
methode van softwareontwikkeling zorgen we ervoor 
dat software-modules getoetst en geschikt bevonden 
zijn vóórdat we die toepassen. Het voordeel is dat we 
alles weten op het moment dat we gaan installeren.”
Michiel Waitz: “Het toepassen van SCRUM in een civiel 
proces is redelijk uniek. Zo’n nieuwe werkwijze voelt 
voor velen als risicovol, maar is dus juist bedacht om 
risico’s te beperken.” Consultant Hans Huijben vult 
aan: “We hebben alles tot in detail uitgerafeld en in een 
simulatieomgeving droog getest.”  
Projectmanager Michiel Waitz: “De aanpak waarbij 
we buis voor buis renoveren, betekent dat we in eerste 
instantie gebruik blijven maken van de oude systemen. 
In de eerste buis leggen we nieuw aan, maar blijven de 
oude gebruiken zolang we aan de tweede buis werken. 
Als beide tunnelbuizen gereed zijn, stappen we over op 
de nieuwe besturingsinstallatie. In het eerste kwartaal 
van 2013 moet het geheel zijn afgerond.”

Meer informatie
Lees meer over de renovatie van de IJtunnel op  

www.amsterdam.nl/IJtunnel

Tunnelrenovatie en het COB
Het COB-netwerk is een initiatief gestart om een systemati-

sche aanpak voor de inspectie en onderhoud van tunnel-

technische  installaties (TTI) te ontwikkelen. Hierbij wordt 

gekeken naar   wegtunnels in beheer van Rijkswaterstaat, 

 provincies,  gemeenten en private organisaties. Er is een groei-

end probleem met de inspectie en het onderhoud van TTI. De 

oorzaak ligt enerzijds in een grotere onderhouds behoefte en 

anderzijds in veranderde eisen. De tendens is om de  inspectie 

en het onderhoud volledig aan de markt over te laten, maar 

zowel tunnelbeheerders als aannemers zijn vaak niet ge-

lukkig met deze gang van zaken. De tunnelbeheerder is niet 

 tevreden over de geleverde prestatie en de aannemer vindt  

 

het  onduidelijkheid wat hij moet leveren. Door deze problemen 

kan het veiligheidsniveau in het geding komen.

De COB-werkgroep wil daarom een systematische aanpak 

 ontwikkelen, waarmee het voortaan duidelijk is wat de  prestaties 

van de tunnel (moeten) zijn, wanneer wat geïnspecteerd en 

onderhouden moet worden en hoe dat moet worden gedaan. 

Het projectplan is inmiddels zo goed als rond; er wordt nu ge-

werkt aan de financiering. Naar verwachting zal het project 

voor het einde van 2012 van start gaan. Voor meer informatie 

of deelname kunt u contact opnemen met COB-coördinator  

Brenda Berkhout: brenda.berkhout@cob.nl of 0182 540 660.

Ir. Hans Huijben treedt 

sinds de start van het project 

Renovatie Amsterdamse Weg-

tunnels op als adviseur voor de 

Dienst Infrastructuur Verkeer 

en Vervoer van de gemeente 

Amsterdam. Daarnaast advi-

seert hij sinds 2007 vanuit zijn 

eigen bedrijf in andere natio-

nale en internationale tunnel-

projecten. Huijben was eerder 

werkzaam bij Rijkswaterstaat 

en Technical Management (nu 

Grontmij).

(Foto: IBA) 
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NET WERK & COB

Betrouwbaarder resultaat 
door betere uitvraag en 
uniforme aanpak 
Detectiebedrijven en opdrachtgever gemeente Utrecht hebben de handschoen 

opgepakt: in een praktijkproject gaan ze samen aan de slag met de aanbevelingen  

uit het COB-project Detecteren zonder graven. Vorig jaar toonde dat project aan dat 

het gebruik van innovatieve detectietechnieken beter kan, met name wat  

betreft de uitvraag en het plan van aanpak. Het nieuwe onderzoek richt zich  

op standaardisatie.

Het platform Kabels en Leidingen van het COB deed 
vorig jaar in het rapport ‘Kabels en leidingen  detecteren 
zonder graven’ verslag van de praktijktest met 
i nnovatieve detectietechnieken. Met deze methoden 
(zoals grondradar en radiodetectie) kan ondergrondse 
infrastructuur worden opgespoord vanaf het  maaiveld. 
Dat biedt uiteraard voordelen, maar de toepassing 
is niet vanzelfsprekend. Uit de praktijktest bleek 

onder andere dat de aanpak van detectiebedrijven 
flink verschilt, evenals de manier van rapporteren. De 
projectgroep deed daarom de aanbeveling te werken 
aan standaardisatie. Opdrachtgevers kregen hetzelfde 
advies: het ontbreekt daar aan een goede, eenduidige 
uitvraag, waardoor vraag en aanbod vaak niet op  
elkaar aansluiten.

Detectiebedrijven die deel uitmaken van GeoBusiness 
Nederland maakten in september 2011 kenbaar de 
aanbevelingen uit het COB-rapport ter harte te nemen. 
Ze benoemden speerpunten om dit te concretiseren 
en verzochten gemeenten vooral met hen samen te 
werken. Dat gaat nu gebeuren in Utrecht. De gemeente 
wil weten of een potentieel tracé voor de aanleg van 
een riolering vrij is van kabels en leidingen, archeologie 
en bodemverontreinigingen. Hun opgave is een goede 
uitvraag te doen; een opgave waarbij de gemeente juist 
de hulp van detectiebedrijven kan gebruiken. Het COB 
heeft de partijen bij elkaar gebracht en samen grijpen 
zij het praktijkprobleem aan om zowel de uitvraag 
als het plan van aanpak van detectievraagstukken te 
verbeteren.

Betere uitvraag voor beter resultaat
Het nieuwe project is begin februari van start gegaan 
met een eerste workshop, waarin gemeente Utrecht 
de casus uiteenzette (zie kader). Ook gaf de gemeente 
aan wat zij van detectiebedrijven wenst: een controle 
van de ondergrondse objecten (o.a. kabels, leidingen 

INNOVATIEVE DETECTIETECHNIEKEN

De casus
Het praktijkproject in Utrecht betreft de aanleg van een 

transportriool. Omdat deze ook de riolering van enkele 

wijken zal ontlasten, komt de buis niet al te diep on-

der de grond. Als aanlegmethode is gekozen voor een 

boring in plaats van open ontgraving. Het tracé is al 

bekend en er zijn verschillende inventarisaties uitge-

voerd, zoals een  archeologisch en historisch onder-

zoek, rioolinspectie en milieukundig onderzoek. Het 

boortracé kruist op een  aantal locaties het voormalige 

inundatiekanaal tussen fort  Blauwkapel en de Vecht. 

Daarnaast is er een KLIC-melding gedaan en is er in 

archieven gezocht naar tekeningen en  ander bruikbaar 

materiaal. Er is hierdoor veel informatie over moge-

lijke objecten in de ondergrond. Bovendien is  bekend 

dat het tracé door verschillende grondsoorten loopt, 

met mogelijk verontreiniging op sommige delen.  

Dit kan van invloed zijn op de detectie met grondradar.
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en funderingen) die naar verwachting aanwezig zijn 
en een onderzoek naar kolkleidingen en huisaan-
sluitingen. Dit alles moet in 3D-beelden verwerkt wor-
den, zodat de gemeente het boortracé kan visualiseren.
“Dat is voor ons een belangrijk punt, de aanlevering in 
3D”, vertelt Raijmond Staneke van IBU Stadsingeni-
eurs. “We krijgen nu platte tekeningen, waarbij je wel 
kunt aangeven op welke diepte je wilt kijken, maar dat 
geeft geen goed beeld van de grootte van een object. 
Een 3D-weergave is een stuk duidelijker. Bij dit project 
is het zeker een meerwaarde, want het vooronderzoek 
wijst uit dat hier heel wat in de grond kan zitten. Ik heb 
bijvoorbeeld een sluis en funderingen op het boortracé 
gevonden: is daarvan alles verwijderd? Ook kunnen we 
boomstronken tegenkomen in gedempte sloten, omdat 
hier in het verleden veel boomgaarden waren. Als de 
boorkop daar tegenaan loopt, kan hij gaan afwijken van 
het tracé.”

Het controleren van de bevindingen uit het voor-
onderzoek is niet alleen van belang voor dit specifieke 
project; het draagt ook bij aan het verbeteren van 

detectieresultaten in het algemeen. “Alles wat we in 
het vooronderzoek hebben gevonden, geven we af aan 
de detectiebedrijven. Aan de hand daarvan maken zij 
een detectieplan. Vervolgens gaan ze het veld in en na 
afloop vergelijken we de resultaten met onze gegevens. 
Zo kunnen we goed zien waar detectietechnieken wel 
en niet toe in staat zijn. Dat is een belangrijk inzicht, 
want dan kun je de uitvraag beter specificeren en 
 worden de resultaten betrouwbaarder. In hoeverre 
detectie iets oplevert, hangt erg af van de situatie: 
de bodemgesteldheid, grondsoorten, type objecten, 
enzovoort. Wij willen weten welke techniek in welke 
situatie het beste werkt. Daar hopen we met dit project 
een antwoord op te krijgen.”

Staneke vindt het belangrijk de resultaten van detectie 
te verbeteren, want ‘niet alle opdrachtgevers zien het 
nut in van de extra kosten’. Voor Staneke is het echter 
duidelijk: “Hier in Utrecht boren we bijvoorbeeld deels 
in de lengterichting van de weg; als je dan een  object 
tegenkomt en er ontstaat een blow-out, kan een 
wegvak verzakken. Het welslagen van een boring is erg 
afhankelijk van de ondergrondse infrastructuur. De 
informatie van kruisende kabels en leidingen zit echter 
vaak onder asfalt, waarbij het openbreken voor proef-
sleuven veel voorbereiding eist van betrokken belang-
hebbenden en van vele omgevingsfactoren afhankelijk 
is. Je kunt dus niet altijd het asfalt openbreken en 
proefsleuven graven.”

Samenwerking
Ernest-Jan Achterhuis, projectmanager bij Heijmans, 
herkent het probleem. “Opdrachtgevers kiezen steeds 
vaker voor sleufloze technieken (zoals een persing of 
horizontaal gestuurde boring) bij het aanleggen van 
kabels en leidingen. Het tegenkomen van obstakels is 
daarbij een van de grootste risico’s. Maar aangezien 
er is gekozen voor een sleufloze techniek, is het niet 
logisch om voor het opsporen van obstakels wel te 
graven. Dan is er alsnog overlast voor burgers of bedrij-
ven en mogelijk schade aan bestaande infrastructuur. 
Non-destructieve opsporingsmethodes, zoals detectie 
met grondradar, zijn dan een prima oplossing”, aldus 
Achterhuis. “Helaas leveren deze technieken nog geen 
honderd procent betrouwbare en verifieerbare resul-
taten op. Onbekendheid en wisselende resultaten 
weerhouden opdrachtgevers ervan non-destructieve 
opsporingsmethodes toe te passen. Terwijl het bij-
voorbeeld de verzekerbaarheid van het project wel ten 
goede zou komen.” 

Het project in Utrecht is erop gericht de resultaten 
beter en consistenter te maken. De interpretatie van 
meetgegevens is volgens Achterhuis een belangrijk 
aandachtspunt. “Je ziet een scherm met golfjes en waar 

(Foto’s: Flickr en COB)
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Detectie in de archeologie
SIKB is ook betrokken bij het detectieproject in Utrecht. 

Vorig jaar publiceerde zij de rapportage van een inven-

tarisatie, analyse en evaluatie van non-destructieve 

 opsporingsmethoden in de archeologie uit de afgelopen 

vijftien jaar (1996-2010). “Het rapport maakt inzichte-

lijk wat de stand van zaken is, wat de huidige problemen 

zijn. We hebben het rapport beschikbaar gesteld zodat we 

deze kennis kunnen meenemen bij het project in Utrecht”,  

aldus Esther Wieringa van SIKB. Uit het onderzoekt blijkt 

dat ook in de archeologie opdrachtgevers terughoudend 

zijn in de toepassing van de innovatieve opsporings-

technieken vanwege de vaak teleurstellende uitkomst. 

Een van de aanbevelingen is daarom te blijven investe-

ren in onderzoek, zodat men in elke situatie de methode 

(of een combinatie van methoden) kan kiezen die in dat  

specifieke geval de meeste potentie heeft. 

Het rapport Het gebruik van geofysische prospectie-

technieken in de Nederlandse archeologie vindt u op de 

website van SIKB onder Archeologie > Downloads (of via 

tinyurl.com/rapport-sikb).

duiden die op? Een boomwortel, een oude muur, een 
kabel of leiding? In Utrecht willen we onder andere 
bekijken of we het resultaat kunnen verbeteren door 
meetgegevens te koppelen aan andere typen infor-
matie, zoals historische gegevens.” Daarnaast is er 
aandacht voor de samenwerking tussen opdrachtgever 
en aannemer. Achterhuis: “In principe is de opdracht-
gever verantwoordelijk voor de ondergrond, maar vaak 
hebben onverwachte obstakels gevolgen voor beide 
partijen. Zeker wanneer er sprake is van een design-en-
constructcontract. Men moet er echter nog aan wen-
nen om samen te werken bij het beheersen van risico’s. 
Met zo’n gezamenlijk project als hier in Utrecht willen 
we opdrachtgevers en –nemers daarbij helpen.”

Op basis van de eerste workshop hebben de deel-
nemende detectiebedrijven een plan van aanpak 
gemaakt. In een tweede en eventueel derde workshop 
worden deze besproken: in hoeverre sluiten de gekozen 
methodes aan bij de wensen van gemeente Utrecht? 
En zijn hier conclusies uit te trekken voor het standaar-
diseren van de aanpak van detectievraagstukken? Het 
resultaat zal worden gepresenteerd in een onderzoeks-
rapport. Daarnaast gaan de detectiebedrijven het prak-
tijkonderzoek samen uitvoeren. Zo helpen opdracht-
gevers en opdrachtnemers elkaar een stapje verder.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen 

met Richard van Ravesteijn, coördinator COB: 

richard.vanravesteijn@cob.nl of 0182 540 660

Kaart van het plangebied in Utrecht. (Beeld: IBU Stadsingenieurs)
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Samen optrekken in risicomanagement

Tussen Leiderdorp en Zoeterwoude-Dorp wordt momenteel hard 

gewerkt aan het verbreden van de A4, waarbij een verdiepte bak en een 

aquaduct worden aangelegd. Het risicomanagement is hierbij in  handen 

van Reshmi Parsan en Fokke Huisman: zij is van Rijkswaterstaat, hij van 

aannemer BAM. Hoe maken zij hun samenwerking tot een succes?

De adviseur Risicomanagement bij Rijks-
waterstaat (Reshmi Parsan) en de Risk & 
System Engineer bij BAM Infraconsult (Fokke 
Huisman) houden de risico’s van het project 
tussen Leiderdorp en Zoeterwoude-Dorp 
nauwlettend in de gaten. Beide beheren hun 
eigen risicodossier, maar er is veel samen-
werking. Elk halfjaar komen de twee bijeen 
om inzicht te geven in hun risicodatabase en 
trends te bespreken. Daarnaast stuurt BAM 
zijn volledige dossier elke drie maanden naar 
de opdrachtgever. “We filteren er geen 
risico’s uit,” vertelt Huisman, “dat is best 
bijzonder. Het komt denk ik door de goede 
verstandhouding; we hebben niets te 
verbergen en willen ook niets verbergen.” 
Volgens Parsan heeft het ook te maken met 
de systeemgerichte contractbeheersing (SCB) 
die Rijkswaterstaat hanteert. Uitgangspunt 
hierbij is dat de verantwoordelijkheid over 
hoe het werk wordt uitgevoerd volledig bij 
BAM ligt; dat vraagt om vertrouwen en open 

communicatie. Huisman benadrukt dat dat 
echter geen vanzelfsprekendheid is: “Je ziet 
dat er per project anders mee om wordt 
gegaan.”

Ruimte voor feedback
Parsan: “Een belangrijke succesfactor is de 
ruimte voor feedback, formeel en informeel. 
Laatst had BAM bijvoorbeeld een risico-
sessie, waarvoor wij ook waren uitgenodigd, 
en achteraf bespraken Fokke en ik hoe we 
het vonden gaan. Ik suggereerde om aan 
het einde van zo’n sessie de risico’s op te 
sommen om het resultaat gelijk zichtbaar te 
maken; dat is een voorbeeld van informele 
feedback.” Formele feedback is er onder 
andere bij de bouwvergadering, waar er een 
standaard agendapunt is voor het expliciet 
uitspreken van verwachtingen. “Doordat je 
die feedback aan elkaar durft te geven en je 
ook kwetsbaar opstelt, til je de samenwerking 
naar een hoger niveau”, stelt Parsan.

Reshmi Parsan studeerde bedrijfs-

kunde aan de RSM  Erasmus University en 

is in 2010 met een talentenprogramma 

begonnen bij Rijks waterstaat. Sinds juli 

2012 is zij adviseur projectbeheersing bij 

de Dienst Zuid- Holland. Zij houdt zich on-

der meer bezig met risicomanagement, 

planningsmanagement en financiën.

Fokke Huisman is sinds 2009 werk-

zaam als Risk- en Systems Engineer bij 

BAM Infraconsult. Na civiele techniek 

 gestudeerd te hebben aan de Haagse 

 Hogeschool deed hij een master techni-

sche bestuurskunde aan de TU Delft. Sinds 

2010 vertegenwoordigt hij namens de 

Nieuwbouw de jonge generatie bouwers in 

de Stuurgroep van Geo-Impuls.
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De A4 wordt tussen Burgerveen en Leiden verbreed van 2x2 naar 

2x3 rijstroken. Het noordelijke gedeelte tot aan Roelofarendsveen 

is inmiddels klaar, evenals het middenstuk dat ten tijde van de aan-

leg van de HSL is verbreed. Het zuidelijke gedeelte (tussen Leider-

dorp en Zoeterwoude-Dorp) is nu aan de beurt. Daar komt de A4 

over veertienhonderd meter in een verdiepte bak, waarbij de weg 

een nieuw aquaduct voor de Oude Rijn passeert. 

“Het is sowieso bijzonder dat de opdracht-
gever wordt uitgenodigd voor onze risicoses-
sies”, vervolgt Huisman. “We hebben ook 
gezamenlijke risicosessies, bijvoorbeeld rond 
elektromechanische installaties. Die risico’s 
moeten we echt samen beheersen, dus dan 
houden we een gezamenlijke sessie, waarbij 
Reshmi alle risico’s die zij op dat vlak ziet met 
ons kan delen. Dan ontstaat er synergie van 
verschillende partijen en expertises, waar-
door we een compleet beeld krijgen. De kans 
dat een risico optreedt wordt hierdoor kleiner 
en mocht het toch gebeuren, dan weet je dat 
je er gezamenlijk alles aan gedaan hebt om 
het te voorkomen.” Voor Parsan zijn er wel 
randvoorwaarden voor zo’n sessie: “Je moet 
je open opstellen, want je kunt wel met z’n 
allen bij elkaar gaan zitten, maar als je een 
verborgen agenda hebt, heeft dat geen nut. 
Maar bij dit project gaat het erg goed.”

Volgens Huisman vinden de projectmanagers  
het belangrijk om open en eerlijk te com-
municeren. Hij herkent hierin aspecten van 
Geo-Impuls, waar Huisman als ‘dwarsdenker’ 
lid is van de stuurgroep. “Veel dingen die 
daar worden besproken, worden bij dit pro-
ject in feite al toegepast. Een goed voorbeeld 
is het risico op het verzakken van de A4. De 
verdiepte bak ligt zo vlak naast de bestaande 
weg, dat de kans bijna honderd procent was 

dat de A4 – die op een heuveltje ligt – iets 
verzakt. Maar daar zijn we naar de omgeving 
toe heel eerlijk over geweest. Dus toen dat op 
een paar plekken inderdaad gebeurde, was 
de impact veel minder groot. Dat is ook wat 
Geo-Impuls voorstaat: open communiceren 
over risico’s.”

Nog beter
Wat kan de samenwerking mogelijk nog 
verbeteren? Daar heeft Huisman snel een 
 antwoord op: “Eén gezamenlijk risico-
dossier.” Dat is echter geen optie voor 
Rijkswaterstaat. Parsan legt uit: “Bij SCB 
sturen we op afstand: als een risico in ons 
dossier te hoog scoort, voeren we een toets 
uit ter  controle. Dat kunnen we niet objectief 
doen als we gezamenlijke risico’s hebben. 
We moeten de kwantificering van een risico 
door de opdrachtnemer gescheiden houden 
van onze waardering.” Daar is Huisman het 
gedeeltelijk mee eens: “Wij als commer-
ciële partij scoren risico’s wellicht vaker 
op de  kosten en Rijkswaterstaat op imago. 
De  perceptie is dus anders. Maar dat zou 
je ook in een gezamenlijk dossier kunnen 
 verwerken.”
Een ander verbeterpunt is het leren van 
risico’s die optreden. Binnen het project 
gaat dat wel goed: “Bij het afzinken van de 
eerste bak van het aquaduct hadden we niet 

voorzien dat vissen massaal het door ons 
gegraven gat zouden opzoeken; daar  kunnen 
we straks bij het afzinken van de tweede 
bak rekening mee houden”, geeft Huisman 
aan. “Maar we  geven nog te weinig kennis 
door aan volgende projecten. We willen toe 
naar een centraal archief, zodat we ook tus-
sen projecten risicomanagementgegevens 
 kunnen uitwisselen.”

 

Reshmi Parsan en Fokke Huisman in de verdiepte bak bij Leiderdorp. (Foto: Vincent Basler)
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STADSINGENIEURS

Slimmere dingen doen met 
minder mensen
‘Geen bovengrond zonder ondergrond’: dat is volgens Dan Bekker, hoofd IBU Stadsingenieurs, 

de voornaamste reden om ondergronds bouwen als onderwerp te kiezen voor de eerste G23 

Netwerkdag voor stadsingenieurs op 12 april aanstaande. Deze dag moet medewerkers van 

gemeentelijke ingenieursbureaus inspireren tot vernieuwing, slimmere oplossingen en het 

uitwisselen van kennis. Waarbij de bodem niet vergeten mag worden.

“Te vaak denken ontwerpers vanaf het maaiveld. 
Tekenen ze een boom, dan stopt die op de grond, alsof 
hij geen wortels heeft. Maar de ondergrond is, voor 
welke gebiedsontwikkeling dan ook, van fundamenteel 
belang. En dat geldt voor alle stedelijke gebieden”, 
stelt Bekker. Dan Bekker is hoofd van IBU Stadsingeni-
eurs, het ingenieursbureau van gemeente Utrecht, en 
voorvechter van het G23-netwerk. Deze verzameling 
van Nederlandse gemeenten – de grote vier (G4) plus 
negentien andere grote gemeenten – is een kleine tien 
jaar geleden opgezet om het uitwisselen van kennis te 
bevorderen. Nu is het tijd voor een nieuwe stap.

“Het begon zo’n tien jaar terug toen Ingenieurs-
bureau Groningen op excursie kwam in Utrecht. Toen 
bleek hoeveel we gemeenschappelijk hebben; dat we 
tegen dezelfde problemen aanlopen. Het mooie is dat 
gemeenten heel makkelijk kennis kunnen uitwisse-
len, zonder last te hebben van patenten of octrooien. 
Alleen gebeurde dat nog niet. Daarom organiseerden 
we in Utrecht een open bijeenkomst, waar zeven-
tien gemeenten op afkwamen. Sindsdien komt het 
netwerk elk jaar twee tot drie keer bij elkaar en is er 
een internetforum waar vrij actief gebruik van wordt 
gemaakt. Maar dat is niet genoeg, want als gemeenten 
willen we slimmere dingen doen met minder mensen 
en dat betekent dat je werkwijzen moet aanpassen. 
 Ingenieurs zijn echter lastig ervan te overtuigen het 
anders te doen. Een netwerk helpt daarbij, doordat je 
sneller een goed voorbeeld hebt. Maar als we eerlijk 
zijn: de vernieuwingen komen niet van ons, de zittende 
‘grijze’ generatie. We moeten enthousiaste, jonge 
mensen mobiliseren om echt wat op gang te  brengen. 
In de G4 is dat vormgegeven in creatieve ateliers, 
waarin we jonge mensen laten nadenken over een  
praktijkprobleem. Dat levert vaak originele oplossingen 
op en aan het einde hoor je altijd ‘waarom doen we dit 
niet vaker?’. Daarom breiden we deze aanpak uit van de 
G4 naar de G23. De netwerkdag op 12 april is daar een 
voorbeeld van, waarbij we dus niet – zoals gebruikelijk 
– directeuren uitnodigen, maar juist de medewerkers.”

Kleine ondergrondse projecten
Als eerste thema is gekozen voor ondergronds  bouwen, 
want ‘geen bovengrond zonder ondergrond’, aldus 
 Bekker. “Bij stedelijke ontwikkeling hebben alle 
 ingenieursbureaus met de ondergrond te maken. 

Bij de opening van het bergbezinkbassin aan de Malielaan mogen omwonenden binnen een kijkje nemen. 

(Foto: IBU Stadsingenieurs)
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Bij ondergronds bouwen denken mensen vaak aan de 
grote projecten, zoals de Noord/Zuidlijn en Spoorzone 
Delft, maar zulke dingen maak je slechts een paar keer 
in de honderd jaar. De overgrote deel van de jaarlijkse 
omzet bij gemeentelijke ingenieursbureaus komt uit 
kleine projecten. Als je daarbij wat slimmer en beter 
gebruik van de ondergrond maakt, levert dat dus heel 
veel op - wat betreft kosten en op het gebied van duur-
zaamheid. Bovendien kunnen gemeenten op dit gebied 
van elkaar leren. In Woerden had het ingenieursbureau 
bijvoorbeeld problemen met de aanleg van bergbe-
zinkbassins; grote ondergrondse betonnen bakken die 
overtollig hemelwater opvangen voordat het gestort 
wordt in open water. Die waren komen opdrijven. Dat 
vind ik dan zo jammer, want ze hadden gebruik kunnen 
maken van de kennis die wij net hadden opgedaan.”
“Met het netwerk willen we aansturen op het delen van 
kennis, ook nieuwe kennis. Zo heeft het IBU een paar 
jaar terug een speciaal stadsasfalt genaamd MODUS 
ontwikkeld, dat nu door steeds meer gemeenten wordt 
toegepast. Dat is ook de bedoeling; we hebben wel een 
octrooi op het asfalt, maar dat is juist om te voorkomen 
dat er een enkele marktpartij geld mee gaat verdienen. 
Dit laat ook zien dat innovaties niet het alleenrecht van 
marktpartijen zijn.”

Aandacht voor de burger
“Zeker binnen ons vakgebied van civiele techniek moet 
het niet alleen maar gaan om geld verdienen. ‘Civiel’ 
betekent niets anders dan ‘voor de burger’. Ingeni-
eursbureaus moeten dus ook bij het bouwen meer 
meedenken met het publiek. Niet ‘ga even aan de kant, 
want wij gaan bouwen’, maar mensen juist erbij be-
trekken. Het IBU heeft dat bijvoorbeeld gedaan bij het 
plaatsen van het bergbezinkbassin aan de Maliebaan. 
Mensen hebben er hartstikke veel last van als zo’n bak 
in hun wijk wordt gebouwd. We hebben daarom extra 
aandacht besteed aan het informeren van omwonen-
den en toen de bak af was, mocht iedereen even naar 
binnen om een kijkje te nemen. Zulk soort dingen 
moeten we veel meer doen.”  
“Het is dus niet voor niets dat de ondergrond centraal 
staat op de aankomende netwerkdag. Geotechniek is 
nu vaak een ondergeschoven kindje, maar je hebt het 
toch voor ieder bouwwerk nodig. Zeker in Nederland, 
waar we te maken hebben met een slappe bodem: je 
moet wel weten hoe je daarmee om moet gaan als je 
gaat bouwen.”

Opleiden tot stadsingenieur
“Zowel de TU Delft als Universiteit Twente kijkt hoe het 

beroep van stadsingenieur opgenomen kan worden in de 

opleiding civiele techniek. In Delft kun je bijvoorbeeld een 

aantekening City Engineer bij je bachelor krijgen. In april 

ga ik met een collega uit Den Haag naar Twente om van 

studenten te horen hoe zij er invulling aan willen geven.”

‘Civiel’ betekent niets 
 anders dan ‘voor de burger’

Meer informatie
De G23 Netwerkdag voor stadsingenieurs vindt plaats op 

dinsdag 12 april van 13.00 tot 18.00 uur in Utrecht. De 

 middag start bij het Infocentrum Stationsgebied en eindigt bij 

het IBU. Het COB verzorgt een viertal workshops, onder andere 

over kabels en leidingen, korte tunnels en stadstunnels en 

geocommunicatie. Kijk voor meer informatie op de website 

van het COB.

Het netwerk van de drieëntwintig gemeentelijke ingenieursbureaus.  

(Beeld: stadsingenieurs.nl)

Op uitwisseling
“We wisselen niet alleen kennis uit, maar ook personeel. 

Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld twee dagen in Den Haag 

gezeten en mijn collega twee dagen hier in Utrecht. En 

binnenkort wisselt ons hoofd Ontwerp met dat van hun. 

Na afloop bespreek je dan de ‘verwonderpunten’; wat valt 

ons op, wat doen wij of zij beter? Daar komen leuke dingen 

uit. Bovendien pak je naderhand sneller de telefoon als je 

ergens tegenaan loopt.”

Dan Bekker studeerde ci-

viele techniek aan de TU Delft 

en staat inmiddels al meer dan 

tien jaar aan het hoofd van IBU 

Stadsingenieurs. Daarvoor 

werkte hij onder andere aan 

drink- en afvalwaterprojecten 

in ontwikkelingslanden. 
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Van glimmend en strak tot gouden tierelantijnen: 

metrostations heb je in alle soorten en maten. We 

zochten een paar bijzondere exemplaren voor u uit.

Kijk op onze website voor meer foto’s en informatie over bijzondere metrostations.

Zo  kan het ook!

34

Washington DC
Veel van de metrostations 

in Washington DC zijn ontwor-
pen door de Amerikaanse architect 

Harry Weese (1915-1998). Hij stelde 
voor om de stations als gewelven uit te 
voeren, zodat er geen kolommen nodig 
waren. Dat gaf volgens hem mooie 

zichtlijnen en een ruimtelijk 
 gevoel.

Noord-Korea
Bij ons verwijzen de namen 

van metrostations meestal naar 
een locatie; niet in Noord-Korea. Daar 

heten stations onder andere ‘Kameraad-
schap’ en ‘Heerlijkheid’, naar propagan-
distische thema’s. Ook in het station is 
volop propaganda. Grote mozaïeken 
tonen Noord-Koreaanse leiders en de 

zuilen moeten overwinningsfakkels 
voorstellen. 

(Beelden: Flickr)

mooi met 
de metro
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Moskou
D e  m e t ro s t a t i o n s  d i e 

 tussen 1931 en 1955 in Mos-
kou  werden gebouwd, zijn bijna 

letterlijk  juweeltjes. Ze werden ont-
worpen als ‘paleizen voor het volk’. Het 
 station Komso molskaya stamt ook uit 
die tijd. De mozaïeken verbeelden 

de  historische figuren uit een 
 beroemde toespraak van 

Stalin in 1941.

Toronto
Het metrostation onder het 

Royal Ontario Museum (Toronto, 
Canada) kreeg in 2008 een make-over. 

De saaie witte pilaren werden voorzien 
van sculpturen gebaseerd op de kunst-
schatten in het museum. Zo hebben we 
de ‘Wuikinuxv First Nation Bear House 

Post’ en de ‘Osiris Pilaster’, verwijzend 
naar respectievelijk de inheemse 

 volkeren van Canada en het 
Oude Egypte.

München
Het metronetwerk van 

 München kent een aantal zeer 
kleurige stations. Dat is een trend van 

de laatste jaren; toen in 1971 werd  gestart 
met het netwerk, toonden  architecten 
 weinig interesse in het ontwerpen van 

de ondergrondse stations. De eerste 
 prijsvraag ontving slechts zeven 

 inzendingen.
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PRAK TIJK

TUNNELVEILIGHEID

De standaard in de praktijk: 
nu en in de toekomst

Er wordt al veel gesproken over de nieuwe standaard voor de uitrusting van weg-

tunnels. Landelijk tunnelregisseur Hans Ruijter leverde de eerste versie af in de zomer 

van 2011. Sindsdien wordt de standaard bij drie tunnelprojecten in praktijk gebracht. 

Zo wil men hem toetsen en de ongeregeldheden eruit halen. Zodra de standaard is 

gestabiliseerd, wordt deze – met een werkwijzer – algemeen beschikbaar gesteld.

Momenteel ligt bij de Tweede Kamer een voorstel tot 
wijziging van de Tunnelwet. In het wetsvoorstel staat 
de veiligheidsnorm beschreven waaraan alle toe-
komstige tunnels moeten voldoen. Daarnaast is in de 
onderliggende regelgeving een standaarduitrusting 
voorgeschreven voor tunnels in het rijkswegennet: 
indien deze (correct) is toegepast, voldoet de tunnel 
aan de norm. De uitrusting is uitgewerkt in de stan-
daard die landelijk tunnelregisseur Hans Ruijter en 
zijn team hebben ontwikkeld. Ze keken met name naar 
de bedienprocessen en tunneltechnische installaties 
(TTI). “Het is echter niet zo dat nieuwe tunnels hierdoor 
veiliger worden,” stelt Ruijter, “in feite zijn Nederlandse 
tunnels al veilig genoeg. Maar de aanpak kan beter. De 
huidige wetgeving is niet eenduidig, waardoor er vaak 
discussies ontstaan. Dat kost tijd en meestal ook geld. 
Bovendien wordt nu bij ieder tunnelproject opnieuw 
naar de veiligheid gekeken. Daar is natuurlijk niets mis 
mee, maar je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. 
Ook al is de invulling anders, de afwegingen zijn 
meestal vergelijkbaar. Die zijn nu gestandaardiseerd.”

Puntjes op de i
Versie 1.1 – twee dikke ordners met A4’tjes – is sinds 
juli 2011 gereed. Deze versie wordt nu toegepast bij 
drie projecten. De ervaringen uit de praktijk leveren 
soms aanscherpingen of verbeteringen op, op basis 
waarvan te zijner tijd versie 1.2 wordt opgeleverd. Ruij-
ter: “Bij Combiplan Nijverdal, A2 Maastricht en A4 Delft 
wordt de standaard geïmplementeerd, zodat we alle 
foutjes en inconsistenties eruit kunnen halen. Dit gaat 
onder begeleiding van een centraal implementatie-
team. Daarnaast hebben we bij de betreffende project-

bureaus een technisch manager TTI aan het team toe-
gevoegd. Zij kunnen hun bevindingen doorgeven aan 
de frontoffice van het implementatieteam. De back-
office beheert de standaard; hier wordt ervoor gezorgd 
dat alle wijzigingen die binnenkomen op een gestruc-
tureerde manier in de standaard worden verwerkt.” 
Het is niet zo dat de wijzigingen ook direct van kracht 
worden. “Het contract – of het contract dat we aan het 
voorbereiden zijn – is leidend. Over het  algemeen is 
daarin sprake van versie 1.1. Als deze zomer versie 1.2 
uitkomt, gaan we niet meteen contracten openbreken. 
We voeren wijzigingen alleen door bij een project als de 
aanpassingen voor dat project echt van belang zijn. Een 
impactanalyse moet dat uitwijzen.”
Hoewel de standaard op aanvraag beschikbaar is, is 
er expliciet voor gekozen het boekwerk niet openbaar 
beschikbaar te maken. De implementatie beperkt 
zich voorlopig tot deze drie projecten. “We willen dat 
de standaard zich stabiliseert. Het verzamelen van 
inconsistenties wordt een onbeheerst proces als je de 
standaard nu breed uitzet. Dat willen we voorkomen”, 
aldus Ruijter.

Werkwijzer
Het implementatieteam ondersteunt de drie lopende 
praktijkprojecten bij het toepassen van de standaard; 
hoe gaat dat straks bij nieuwe projecten? Ruijter: 
“Enerzijds wijst zich dat vanzelf, want vrijwel alle 
partijen die in de toekomst met de standaard  moeten 
werken, zijn betrokken geweest bij de totstand-
koming ervan. Anderzijds maken we een werkwijzer, 
een  kookboek als het ware, om uit te leggen hoe je de 
 standaard in praktijk kunt brengen. Daarin geven we 

Hans Ruijter is in januari 

2010 aangesteld als landelijk 

tunnelregisseur. Daarvoor was 

hij werkzaam als hoofd inge-

nieurdirecteur bij de Maas-

werken. Ook werkte hij als 

directeur ‘droog’ bij de voor-

malige Bouwdienst (nu Dienst 

Infrastructuur) van Rijkswater-

staat. Eind jaren negentig was 

Ruijter directeur van het project 

Rekeningrijden.
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aan waar en hoe de standaard terugkomt in de fases van een 
tunnelproject. Wat moet je bijvoorbeeld  geregeld hebben bij het 
ontwerp-tracébesluit? Hoe maak je de generieke specificaties van 
de standaard specifiek voor een project en in welke fase doe je 
dat? Dat staat allemaal in de werkwijzer.”
De werkwijzer besteedt ook aandacht aan de samenwerking 
tussen de mensen van de TTI en die van de civieltechnische kant. 
Volgens Ruijter blijkt daaruit dat het veld inziet dat deze sa-
menwerking belangrijk is. “Men onderkent nu dat het echt twee 
verschillende takken van sport zijn, die elkaar beïnvloeden en ook 
last van elkaar kunnen hebben als de samenwerking niet goed 
is georganiseerd. Maar dat er expliciete aandacht voor samen-
werking is in de werkwijzer, wil niet zeggen dat het probleem 
daarmee volledig is opgelost. Dat zal natuurlijk in de praktijk nog 
moeten blijken.” De werkwijzer is in concept gereed en zal naar 
verwachting voor de zomer van dit jaar uitkomen. Bij de tunnel-
projecten in het tracé Schiphol-Amsterdam-Almere wordt het 
boekje voor het eerst gebruikt.

Stadstunnels
Binnen het vakgebied speelt de vraag of de standaard de aanleg 
van stadstunnels niet in de weg zit. Dat is volgens Ruijter niet 
het geval. “We hebben ons bij de standaard puur gericht op 
rijkswegtunnels, want daar was de meeste urgentie. Maar ik 
denk dat de principes achter de standaard en de wijze waarop 
hij is opgebouwd, ook goed bruikbaar zijn voor gemeentelijke 
tunnels. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen in hoeverre 
ze er gebruik van willen maken.” Ruijter wijst erop dat er niet 
altijd zo’n strikt onderscheid is tussen rijkstunnels en stadstun-
nels. Als voorbeeld noemt hij de tunnel in de A2 bij Maastricht: 
“Dat is een  stadstunnel, maar wel in een rijksweg. Bovendien is 
het een dubbeldekstunnel; veel unieker kun je het niet krijgen. 
Als de standaard zelfs daarop van toepassing is, moet je ook bij 
gemeentelijke tunnels een heel eind kunnen komen.”

Ruijter zou willen voorkomen dat er straks twee standaarden zijn. 
“Voordat je gaat standaardiseren, moet er wel de wens zijn óm te 
standaardiseren”, stelt Ruijter. “Mijn advies naar gemeenten is 
om na te gaan in hoeverre ze daartoe bereid zijn. Je offert er wel 
het een en ander voor op, bijvoorbeeld de keuzevrijheid om voor 
iedere tunnel maatwerk te maken. Ik denk dat het dat wel waard 
is; dat de winst groter is, maar dat moeten gemeenten voor zich-
zelf bepalen.”

Meer informatie
In de brochure Eén standaard, altijd vlot en veilig (Rijkswaterstaat, nov. 

2011) vindt u meer informatie over de aanleiding, de totstandkoming en 

de inhoud van de veiligheidsstandaard. Kijk hiervoor op onze website.

Strak waar het moet
“De standaard bevat in principe functionele specificaties,” vertelt 

 Ruijter, “maar op sommige onderdelen gaan die wel vrij ver of schrij-

ven we zelfs de uitvoering voor. Dat is volgens mij in ieders belang. 

Installaties vormen qua kosten slechts een klein onderdeel van een 

tunnelproject, maar als dat onderdeel niet goed zit, kost je dat veel 

meer geld. Het is dus in ieders belang om die zo strak mogelijk voor te 

schrijven. Bovendien zit het slimme van een aanbieding toch niet in dit 

onderdeel; daar haalt de aannemer zijn creativiteit en winst niet uit.”

(Infographic: Rijkswaterstaat)

 Wat gebeurt er bij een brand in een tunnel?



ONDERWERP 

38

Martin Mees

Adviseur Coentunnels, Maasvlakte-Vaanplein 
en renovaties bestaande tunnels

Arie de Jong

Adviseur Combiplan Nijverdal, A4 Delft-Schiedam 
en Schiphol-Amsterdam-Almere

Ben Harbers

Adviseur A2 Maastricht 
en Vlaketunnel

Marije Bockholts

Adviseur A2 Maastricht, 
Schiphol-Amsterdam-Almere 
en renovaties bestaande tunnels

“De projecten waar we nu aan werken, zijn 
zo verschillend dat we hiermee naar mijn 
idee voor 99% een passende standaard 
bereiken.”

“Het is voor ons niet alleen een kwestie van 
implementeren. De projectorganisaties moe-
ten worden overtuigd, evenals de regionale 
partijen en de markt.”

“Het is een omslag in denken. Voortaan is het 
‘de standaard, tenzij’.”

“Je merkt dat mensen steeds meer de voordelen 
ervan gaan inzien. Ik heb zelfs al iemand horen 
vragen of er niet voor andere aspecten ook een 
standaard kan komen.”
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Ada Haasnoot werkt bij Dura Vermeer, 

onderdeel van Combinatie CrommeLijn, 

opdrachtnemende partij voor onder an-

dere de spoortunnel. Ada is sinds 1996 

werkzaam in de grond,- weg- en water-

bouw.  Als omgevingsmanager is zij gespe-

cialiseerd in conditionering en betrokken 

geweest bij diverse design-en-construct-

projecten, zoals de onderbouw van de HSL 

en de landtunnel A2 in Utrecht.

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

Zes leden van het implementatieteam 
van de landelijk tunnelregisseur

Diderick Oerlemans

Adviseur 3B softwareontwikkeling

Op de foto ontbreken: Jos Haarsma (projectsecretaris) en Bert van Rangelrooij (adviseur Combiplan Nijverdal)

Ronald Gram

Projectleider implementatieteam

“Telkens als we ergens tegenaan lopen, bepalen we of 
de standaard wel of niet aangepast moet worden. Je 
maakt steeds een afweging: komt het door iets speci-
fieks in dit project of geldt het voor alle situaties?”

“Civieltechnisch gezien zijn tunnels steeds 
anders, maar de tunneltechnische installaties 
zijn vrijwel altijd vergelijkbaar.”

“A2 Maastricht en A4 Delft-Schiedam zitten nog in 
de beginfase. Voor de standaard is dat gunstig, want 
hoe verder je in het project bent, hoe meer impact de 
implementatie heeft.”

Foto: Lieke Fortuin



40

Tunnelbouw met een tunnelboormachine (TBM) heeft 
zich inmiddels bewezen als een effectieve en veilige 
bouwmethode voor tunnels in moeilijke bodem of 
 stedelijk gebied. Toch gaat de voorstuwing van het 
schild in de praktijk zelfs bij deze moderne techniek ge-
paard met trial-and-errormethoden. Dit leidt soms tot 
onverwacht gedrag van de TBM, wat een  lage kwaliteit 
van de gebouwde tunnelmantel tot gevolg kan hebben. 

Het gedrag is onverwacht omdat er onvoldoende 
bekend is over de interactie tussen de TBM en 
de doorboorde grond. Anderzijds zijn de huidige 
 predictiemethoden van het voorspellen van zettingen 
weinig gerelateerd aan het tunnelbouwproces, omdat 
zij uitgaan van een theoretisch volumeverlies. De 
zettingspredicties zijn daardoor niet realistisch, zeker 
gezien het feit dat de zettingen voor een groot deel 
veroorzaakt worden door het passeren van de TBM. 
Daniele Festa, promovendus aan de TU Delft, doet 
daarom onderzoek naar enerzijds het gedrag van het 
boorschild en anderzijds de respons van de bodem. 
Hiermee wil hij bijdragen aan een beter inzicht in de 
TBM-grondinteractie.

Festa gebruikt voor zijn onderzoek gegevens die zijn 
verzameld bij de aanleg van de Hubertustunnel  
(Den Haag) en de Noord/Zuidlijn (Amsterdam). De 
resultaten die hier worden beschreven, zijn gebaseerd 
op meetdata van de Hubertustunnel. De resultaten 
van de Noord/Zuidlijn worden in het vervolg van het 
onderzoek gepresenteerd.

Kinematische analyse
De voortstuwingskrachten, de geometrie van het schild 
en de interactie met de grond bepalen de positie en 
de oriëntatie van het schild tijdens de voortgang. De 
positie, oriëntatie en voortgang worden tezamen het 
kinematische gedrag van de TBM genoemd. Het gedrag 
wordt weergegeven met het TBM-positionerings-
systeem en vastgelegd in richting, hellingshoek en ver-
rolling. De reactie van de grond op de TBM kan worden 
bepaald door de grondverplaatsing rond het boorschild 
te onderzoeken. In eerste instantie is het onderzoek 
gericht op het gedrag van de TBM, aangezien dat 
bekend is uit de TBM-meetdata. Festa onderzocht het 
kinematisch gedrag van het boorschild ten opzichte 
van het gat dat de voorzijde van de TBM ontgraaft. Hij 
simuleerde de grondverplaatsing rondom het boor-

PROMOTIEONDERZOEK

Uit de 

school  

geklaptInzicht interactie  
tussen TBM en 
doorboorde grond

Doordat er onvoldoende bekend is over de interactie tussen de tunnelboormachine 

(TBM) en de  door boorde grond zijn zettingspredicties niet altijd realistisch. Daniele 

Festa,  promovendus aan de TU Delft, wil het inzicht in de TBM-grondinteractie  

verbeteren door enerzijds het gedrag van het boorschild te onderzoeken en 

 anderzijds de  respons van de  bodem.  
PROMOVENDUS

Daniele Festa MSc,  
Geo-engineering

PROJEC T

Enhancing the reliability TBM-
aided tunnel-boring in soft soil

WA AR

Leerstoel Ondergronds Bouwen, 
Technische Universiteit Delft

‘Wetenschappelijk onderzoek 

is nodig om verdere optima lisatie 

mogelijk te maken’

Prof. Johan W. Bosch

Leerstoel Ondergronds Bouwen

Faculteit Civiele Techniek en

Geowetenschappen, TU Delft
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“Het boren van tunnels in stedelijk gebied heeft zich ook in Nederland in-

middels bewezen. De succesvolle realisatie van de tunnels van RandstadRail 

in Rotterdam en delen van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam spreken voor 

zich. Toch is er nog wetenschappelijk onderzoek nodig om precies vast te 

stellen waarom en hoe tunnelboren werkt: dat maakt verdere optimalisatie 

mogelijk, evenals toepassing onder andere omstandigheden. Internationaal 

is al veel onderzoek gaande en Daniele Festa heeft zich gericht op het gedrag 

van het schild, een onderdeel van het boorproces dat ten opzichte van het 

graaffront en de staart van de machine tot op heden relatief weinig aandacht 

heeft gekregen. Daniele onderzoekt de effecten van het verplaatsen van het 

schild in de grond en de invloed van die beweging op de omgeving. Vooral 

het effect van horizontale bochten heeft zijn aandacht, want daar kunnen de 

prestaties van een geboorde tunnel nog verbeterd worden. Bovendien weten 

we niet precies wat het gedrag van het schild in een bocht is. Verbetering van 

de sturing of zelfs aanpassingen in het ontwerp van het schild zijn potentiële 

resultaten van het werk van Daniele  Festa.”

 

Meer informatie Afstudeerverslagen en dissertaties van de TU Delft 

vindt u op repository.tudelft.nl

schild door het ontgraven profiel van de grond te vergelijken met 
de locatie van het schild in dat gat. Figuur 1 toont het resultaat in 
3D, namelijk de relatieve verplaatsing op het grensvlak schild en 
grond. De kleur loopt van rood naar groen, corresponderend met 
respectievelijk indrukking van de grond en opening tussen schild 
en grond. De kinematische analyse laat zien dat het schild in een 
bocht aanzienlijke relaxatie veroorzaakt (in de ordegrootte van 7 
cm). Aan de andere zijde treedt min of meer evenredige indruk-
king op.

Krachten
De distributie van de voortstuwingskracht van de TBM verkreeg 
Festa uit de TBM-meetdata. De voortstuwingkracht en de steun-
druk in de graafkamer vormden de belangrijkste horizontale 
krachten. Tijdens het boren varieerde de horizontale kracht van 
-10 MN tot -5 MN; bij stilstand van de TBM zakte dit meestal tot 
0 MN. De belangrijkste verticale krachten blijken het gewicht van 
de TBM, de opwaartse druk en, in mindere mate, het gewicht van 
de boorvloeistof in de graaf- en werkkamer. Analyse laat zien dat 
de opdrijvende kracht in evenwicht is met de neerwaartse kracht, 
maar dat er een moment ontstaat, omdat de krachten niet 
 allebei in het centrum aangrijpen (het schild is immers aan de 
voorzijde veel zwaarder). Dit moment wordt slechts gedeeltelijk 
opgenomen door hogere voortstuwingskrachten in de onderste 

voortstuwingscylinders. Voor een ander deel wordt dit moment 
opgenomen door de reactie van de omringende grond: dit wordt 
het passieve systeem genoemd.

Passief systeem
De analyse van TBM-meetdata gaf een goed inzicht in het actieve 
systeem. Het geheel van krachten blijft echter uit balans, wat 
wijst op de aanwezigheid van een passief systeem dat de krach-
ten in evenwicht brengt. Dit systeem omvat de bewegingen van 
de grond, de boorvloeistof en de mortel rond het boorschild en 
het contact tussen de borstelafdichting en tunneldelen. Aange-
zien het passieve systeem niet geregistreerd is tijdens de aanleg 
van de tunnel, kan het alleen worden gemodelleerd. Dit model 
– waar Festa momenteel aan bezig is – wordt gebaseerd op de 
resultaten van de kinematische analyse.

Conclusies
Het onverwachte gedrag van de TBM kan beter worden begrepen 
als we de positie van het schild beschouwen in de ruimte die 
zij zelf heeft ontgraven. Uit de analyse van het actieve systeem 
wordt indirect inzicht verkregen in de interactie tussen grond en 
schild (het passieve systeem). Met dat inzicht kunnen we uitein-
delijk het gedrag van de TBM beter voorspellen en de zettingen 
als gevolg van de passage van het schild beter bepalen.

Fig. 2: Krachten op de TBM van de Hubertustunnel.Fig. 1: 3D-visualisatie van de relatieve grondverplaatsing op het grensvlak schild en grond.



42

NET WERK &COB

Gemeenten en
hun beleid voor
de ondergrond

Ordening is bovengronds  
een vanzelfsprekendheid;  
hoe zit dat ondergronds?  
Maken gemeenten ook  
plannen voor de bodem en  
zo ja, hoe pakken ze dat aan  
en wat is hun motivatie?  
We vroegen het een  
vijftal gemeenten.

John Nieuwmans, projectleider 
uitvoering subsidieprojecten bij 
gemeente Den Haag
“In Den Haag is de ondergrond nog niet ver-

werkt in de standaardaanpak van gebieds-

ontwikkeling. Bij een nieuw project wordt de 

bodem wel geïnventariseerd en bijzonderheden  

verwerken we bijvoorbeeld in het bestem-

mingsplan. Daarnaast eist de gemeente een 

hoge ‘duurzaamheidsscore’, waardoor het  

interessant is te kijken naar bijvoorbeeld WKO 

en/of geothermie. Helaas denken planners 

nog te vaak alleen aan de bovengrond. Zo 

ontwerpt men smalle straten, terwijl er voor 

onder grondse voorzieningen extra breedte 

 nodig is. Voor de organische ontwikkeling van 

de Binckhorst werken we echter in SKB/COB-

verband samen met Rotterdam en Amsterdam 

aan een masterplan voor de ondergrond. We 

doen dit met behulp van een GIS, een geogra-

fisch  informatiesysteem. Hierin  verzamelen we 

 informatie over allerlei ondergrondse  aspecten 

en maken we een afweging op basis van wet-

geving, beleid, kosten en onderlinge relaties. 

Bij een nieuw plan geeft dit inzicht in de conse-

quenties van de ingreep in het gebied inclusief 

de bijbehorende kansen en risico’s. Binnen de 

gemeente kijkt men met groeiende  interesse 

naar dit project; als het goed werkt, leidt het 

mogelijk tot een standaardaanpak waarin 

 ondergrondse kansen en risico’s beter worden 

meegenomen.”

Jantien van den Berg, coördinator Ordening en Ondergrond bij het COB

“Uit de reacties van de gemeenten blijkt  duidelijk 

dat er een verandering gaande is. Waar de onder-

grond eerder nog als moeilijk, complex en duur 

werd ervaren, zien  gemeenten nu vaker de kan-

sen en  mogelijkheden van de ondergrond voor 

 ruimtelijke ontwikkelingen bovengronds. Een 

tweetal zaken zijn wat mij betreft  cruciaal:

• Deel de opgedane kennis en ontwikkel samen 

nieuwe kennis. Gemeenten  en marktpartijen 

proberen vaak zelfstandig opnieuw het wiel uit te 

vinden.  Dat is zonde. Ga samen, markt en over-

heid, aan de slag om de kansen van  de onder-

grond voor ruimtelijke ontwikkelingen optimaal 

te  benutten.

• Zorg altijd voor een integrale benadering, zowel 

fysiek als organisatorisch. Zet het gebied centraal 

en niet de verschillende disciplines. Werk samen  

en durf te experimenteren!

Het COB gaat graag met u in gesprek als u kansen  

ziet om kennis te ont wikkelen. Wij brengen gemeen-

ten en markt met elkaar in contact en helpen bij het  

integraal aanpakken van onder- en bovengrond.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website of neem 

contact op met COB- coördinator Jantien van den 

Berg: jantien.vandenberg@cob.nl
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Marion Visser, senior beleidsadviseur 
milieu bij gemeente Arnhem 
“Als je de ondergrond niet meeneemt in plannen voor 

ruimtelijke ordening, loop je later tegen problemen 

aan. Bovendien is de kans dan groot dat je de bodem 

niet op een duurzame manier gebruikt. In Arnhem 

hebben we daarom in 2009 een visie op de onder-

grond ontwikkeld. Dit was de basis voor onder an-

dere de structuurvisie, het masterplan bodemenergie 

en het grondwaterbeheerplan. We gebruiken  hierbij 

onze eigen expertise vanuit verschillende invals-

hoeken:  milieu, ruimtelijke ordening, archeologie, etc. 

Daarnaast werken we samen met de provincie, water-

schappen en externe adviseurs. Arnhem was een van 

de eerste gemeenten die zo expliciet aandacht aan de 

ondergrond besteedde, dus het was echt pionieren. Nu 

is het nog zaak om ruimtelijk planners meer naar de 

ondergrond te laten kijken. Zij richten zich vaak alleen 

op de ruimte boven maaiveld en vergeten de conse-

quenties voor de bodem. Structuurvisies en master-

plannen helpen wel, maar zijn niet dwingend genoeg. 

In het project De ondergrond in het bestemmingsplan 

van SKB kijken we in hoeverre een bestemmingsplan 

voor de ondergrond een optie is.”

Joost Martens, teamleider beheer  
ondergrond bij gemeente Rotterdam
 “De ondergrond is vol in Rotterdam, zeker in de binnenstad. Hier 

kunnen projecten behoorlijk last van hebben. Je krijgt te maken met 

extra kosten of tijdsoverschrijdingen, of mooie plannen kunnen 

toch niet uitgevoerd worden. We zijn daarom bezig een master-

plan voor de ondergrond te ontwikkelen. Er ligt al een visie op de 

ondergrond: een kort overzicht om het onderwerp op de agenda te 

zetten, met vier aanbevelingen voor verdere uitwerking. Daarnaast 

is er een masterplan bodemenergie voor de binnenstad. In beide 

gevallen werken we samen met andere partijen, zoals de provincie, 

Rijk, SKB en AgentschapNL. Het lastige is dat je voor een integraal 

ondergronds masterplan te maken hebt met allerlei aspecten: 

bodemenergie, archeologie, kabels en leidingen, et cetera. Van 

elk gebied weten we veel, maar hoe zorg je dat alles op een goede 

manier in zo’n masterplan is verwerkt? Wat zijn de onderlinge 

verbanden, waar liggen de prioriteiten? Onze aanpak is om klein te 

beginnen, bijvoorbeeld met vijf thema’s, en het dan steeds verder 

uit te breiden.”

Hanneke Bootsma, beleidsmedewerker  
bodem bij gemeente Maastricht
“De historie van de stad maakt dat we in Maastricht wel wat te 

 beschermen hebben. Een bodemstrategieverkenning in 2005 

heeft de meerwaarde van de ondergrond inzichtelijk gemaakt en 

dit heeft ons aangespoord de strategie te verbreden. We  willen de 

ondergrond om verschillende redenen meenemen in ons  beleid. 

Bijvoorbeeld vanwege de lokale problemen en kansen, zoals ener-

zijds wateroverlast en anderzijds de integrale aanpak van de A2. 

Daarnaast draagt beleid voor de ondergrond bij aan een duur-

zame en geleidelijke stadsontwikkeling, die nodig is vanwege het 

gewijzigde tijdsbeeld. We willen dat ondergrondse aspecten en 

bovengrondse ontwikkelingen elkaar ontmoeten en inspireren. 

Dat inzicht heeft al geleid tot een hoofdstuk Ondergrond in de 

aankomende structuurvisie. Verder ontwikkelen we een ‘databank 

ondergrond’, die de vertaalslag maakt van data naar informatie. 

Daarvoor werken we samen met het waterschap, de provincie en 

Rijkswaterstaat. Maar we hebben nog wel wat stappen te gaan. 

De integrale aanpak is voor veel mensen nieuw; men weet niet 

hoe ermee om te gaan. Wij zetten in op een gedragsverandering:  

een groei naar gemeentebreed driedimensionaal denken.”

Wimmy Hengst, senior beleidsadviseur milieu bij gemeente Haarlem
“Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn en daar hebben we de bodem hard voor nodig, bijvoorbeeld voor WKO-installaties. Nu is het nog ‘wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt’, waardoor het potentieel van de ondergrond wellicht niet optimaal wordt benut. Voor bedrijventerrein Waarderpolder hebben we daarom 

een masterplan bodemenergie gemaakt. We hebben zoveel mogelijk belanghebbenden betrokken bij de ontwikkeling van het masterplan. Omdat de  provincie 

de vergunningverlener voor open WKO-systemen is, zijn zij ook bij dat proces betrokken geweest. De reacties op het masterplan bodemenergie zijn tot nu 

toe positief, het bedrijfsleven ziet het vooral als hulpmiddel.We kijken nog hoe we het masterplan juridisch kunnen verankeren. Zijn beleidsregels voldoende 

of willen we een bestemmingsplan voor de ondergrond? En in hoeverre nemen we dan andere aspecten mee, zoals archeologie en kabels en leidingen? Dat 

 onderzoeken we binnen het SKB-project Ondergrond in het bestemmingsplan. Verder zijn we aan het bekijken of het zinvol is voor de hele stad een masterplan 

bodemenergie op te stellen.
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De visie 

van

Ondergrond als meerwaarde 
voor bovengrondse ordening

“Coördinator Ordening en On-
dergrond zijn bij het COB is voor 
mij een heerlijke stap. Vanaf mijn 
studie bouwkunde aan de TU Delft 
ben ik altijd betrokken geweest bij 
ruimtelijke ordeningsprojecten. 
Bij APPM Management Consul-
tants werk ik dagelijks aan een 
mooier Nederland. Voor mij is het 
vanzelfsprekend de ruimtelijke 
ordening integraal aan te pakken. 
Niet alleen qua partijen, maar ook 
qua (fysieke) mogelijkheden in de 
gebieden waar het om gaat. Deze 
mogelijkheden liggen vaak ook in 
de ondergrond. 

Bij mijn werk voor de gebieds-
ontwikkelingsopgave W4 voor de 
gemeente Leiderdorp ben ik op 
meerdere manieren de meerwaarde 
van de ondergrond voor de ruim-
telijke ordening tegengekomen. 
Bijvoorbeeld bij de rijksweg A4. 
Deze vormt naast een verkeers-
kundig knelpunt ook een fysieke 
barrière voor onder andere de 
gemeente Leiderdorp. De W4-part-
ners hebben gezamenlijk een plan 
gemaakt waarbij de weg onder de 
Oude Rijn ten  opzichte van eerdere 
plannen verlengd kon worden. De 
gebiedsontwikkelingen die hierdoor 
mogelijk zijn, dragen financieel bij 
aan de oplossing. Hiermee levert de 
ondergrond een enorme kwaliteit-
simpuls aan de leefomgeving. 
Dit is voor mij een voorbeeld 
waarbij ondergrond en bovengrond 
integraal worden benaderd. Toch 
valt me nog te veel op dat de onder-

grond in ruimtelijke ordening ont-
breekt. Men spreekt veel over in-
tegrale gebiedsontwikkeling, maar 
vergeet daarbij de potentie van de 
bodem. De ondergrond wordt vaak 
als lastig, duur en complex ervaren, 
waardoor kansen vroeg van tafel 
worden geveegd. Dit is zonde; de 
ondergrond is zeer waardevol voor 
zowel transport en bebouwing als 
voor opslag en winning van energie. 
Hiermee is het benutten van de on-
dergrond een meerwaarde voor de 
ruimtelijke ordening bovengronds.
 
Als coördinator Ordening en On-
dergrond wil ik bijdragen aan het 
integraal benaderen en betrekken 
van de ondergrond bij ruimtelijke 
ordeningsvraagstukken. De huidige 
tijd, waarin rollen veranderen en 
nieuwe allianties ontstaan, is bij 
uitstek geschikt om de kansen en 
mogelijkheden van de ondergrond 
op de kaart te zetten. Bij het COB 
doen we dit met praktijkgericht 
onderzoek, waarbij overheden 
en het bedrijfsleven gezamenlijk 
kennis- en innovatievraagstukken 
oppakken. Hierbij zullen nieuwe 
doelen, rollen, verdienmodellen 
en werkwijzen voor het gebruik en 
de ontwikkeling van de boven- en 
ondergrond centraal staan.”

Meer informatie

Neem contact op via  

jantien.vandenberg@cob.nl 

of 0182-540 660

Jantien van den Berg is per 1 januari 2012 de nieuwe 

coördinator Ordening en  Ondergrond bij het COB. Wat 

wil ze bereiken in deze functie en wat zijn haar drijfveren? 
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Ga ondergronds op de Dag van de Bouw
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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.
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Ambassadeurs van het COB 

Doen we de goede dingen en doen we 
die dingen goed? Wat zijn de kennis
vragen van morgen en overmorgen? 
Onze nieuwe ambassadeurs richten  
zich op dergelijke vragen.

De vijf onderzoeksplatforms van het COB 
hebben elk een eigen coördinator die er 
vol passie en enthousiasme voor zorgt 
dat kennis wordt gebracht en gehaald. 
Daar komt nu een strategische denker 
bij: een ambassadeur om ons kritisch 
te bevragen en ons te helpen het beste 
uit onszelf te halen. Met trots stellen we 
aan u voor: Johan Bosch (onafhankelijk 
voorzitter), Jacqueline Cramer (Ordening 
en ondergrond), Sjaak Verburg (Kabels 
en leidingen), Evert Worm (Veiligheid 
en veiligheidsbeleving) en William van 
Niekerk (Tunnel en bouwputten).

Op het Diner van de Ondergrond geven 
de ambassadeurs hun eerste visie op het 
COB en de toekomst van ondergronds 
bouwen. De ideeën worden uitgewerkt in 
een cahier dat half mei zal verschijnen.

 

Bouwkuipen in stedelijk gebied 

Om te voorzien in de behoefte aan extra 
kennis over het bouwkuipgedrag in 
relatie tot omgevingsbeïnvloeding, is in 
2007 het COB/Delftclusterprogramma 
Nieuw perspectief voor fundering en 
bouwput van start gegaan. De rapporta
ge wordt verwacht op 9 mei aanstaande.

Binnen het project is praktijkonderzoek 
uitgevoerd bij de Noord/Zuidlijn. De 
aanleg van de Amsterdamse metro biedt 
goede mogelijkheden om de ervaring die 
de afgelopen jaren is opgedaan tijdens 
andere projecten, in een stedelijke om
geving te valideren om daarmee nieuwe 
kennis op te doen. De rapportage biedt 
een overzicht van de huidige kennis om
trent het ontwerpen van bouwkuipen in 
stedelijk gebied in relatie tot belendin
gen. Hierbij is niet alleen het gedrag van 
de bouwkuip tussen de grondkeringen 
beschouwd, maar ook de vervormin
gen van het grondmassief buiten de 
bouwkuip. De rapportage beschrijft 
verschillende (internationale) methoden 
om met name de omgevingsbeïnvloe
ding bij het ontwerpen van bouwkuipen 
te bepalen. Hiermee dient het rapport 
als handreiking om de praktijk van het 
ontwerpen van bouwkuipen in relatie tot 
de omgeving te verbeteren.

Het rapport zal te zijner tijd terug te 
vinden zijn in de kennisbank op onze 
website. U kunt het daarvandaan gratis 
downloaden of tegen een kleine vergoe-
ding laten afdrukken en thuisbezorgen.

Boek

LEGOlisering van de bouw

In het boek LEGOlisering van de bouw stelt 
prof. dr. ir. Hennes de Ridder dat ‘indus
trieel vervaardigd maatwerk’ de oplossing 
is voor de crisis in de bouwsector.

Wanneer de bouw voortaan bouw
werken evolutionair ontwikkelt op basis 
van reeds gerealiseerde bouwwerken 
en gemakkelijk aanpasbaar maakt voor 
veranderend gebruik, dan kunnen de 
prestaties van de sector enorm verbe
teren. Dat stelt prof. dr. ir. Hennes de 
Ridder in zijn boek LEGOlisering van de 
bouw. Het boek beschrijft de nieuwe 
bouwsector in vijftig karakteristieken die 
ter verduidelijking worden afgezet tegen 
de huidige, bijna volledig tegengestelde 
aanpak. Daarmee schetst het boek een 
totale omwenteling van de bouw die 
volgens De Ridder niets kost, maar zeer 
veel oplevert.

november 2011 | Uitgeverij MGMC | 
ISBN/EAN: 978-90-78171-15-7 |  
220 pagina’s

 

Boek

Help, er ligt een weg in mijn tuin!

Hoe zeg je aan mensen dat ze drie jaar 
bij een bouwput zullen wonen? Noël 
Slangen en Bart Derison geven hier en op 
soortgelijke vragen een antwoord in het 
boek Help, er ligt een weg in mijn tuin!.

Projectorganisaties zien steeds meer het 
nut (en de noodzaak) in van omgevings
management, maar hoe doe je dat ef
fectief? Communicatiedeskundigen Noël 
Slangen en Bart Derison geven in hun 
boek Help, er ligt een weg in mijn tuin! 
een overzicht van beproefde modellen 
en technieken om te communiceren, 
draagvlak te creëren en participatie 
te organiseren bij werken en ingrepen 
in de publieke ruimte. Daarbij geven 
zij praktijkvoorbeelden uit binnen en 
buitenland en concrete adviezen voor 
iedereen die verantwoordelijkheid 
draagt in de realisatie van wegenwerken 
en andere projecten.

 januari 2012 | LannooCampus | ISBN: 
9789 0209 78 650 | 144 pagina’s

Dag van de Praktijk

Tijdens de Dag van de Praktijk kunt u 
op verschillende plaatsen in Nederland 
een blik achter de schermen werpen bij 
projecten waar de bodem bewust wordt 
gebruikt en duurzaam beheerd.

Op donderdag 12 april organiseert het 
expertisenetwerk Bodem en Onder
grond, in samenwerking met het 
initiatief Bewust Bodemgebruik, de Dag 
van de Praktijk. Een open dag waarbij 
het met name gaat om interactie met 
de mensen achter het project. Pro
jectleiders verzorgen een excursie of 
bijeenkomst op locatie en gaan graag 
met u in gesprek over hun praktijkerva
ring. Het doel is mensen en organisaties 
die zich professioneel met bodem en 
ondergrond bezighouden, met elkaar te 
verbinden zodat ze van elkaar en elkaars 
projecten kunnen leren.

Kijk voor meer informatie op de website 
van het expertisenetwerk Bodem en on-
dergrond (tinyurl.com/dagvdpraktijk).

 

G23 Netwerkdag voor 
 stadsingenieurs

Donderdag 12 april aanstaande is de 
eerste G23 Netwerkdag voor stads
ingenieurs. Het COB is gevraagd een 
aantal workshops te verzorgen over het 
thema ondergronds bouwen.

De G23  een netwerk van de G4 en 
zeventien andere grote gemeenten  
wil de ingenieurs van gemeentelijke 
 ingenieursbureaus een handje helpen. 
Want iets wat technisch makkelijk 
is, kan in de stad ineens ingewikkeld 
 blijken. Om kennisuitwisseling tussen 
gemeenten te bevorderen, organi
seert de G23 op 12 april een speciale 
netwerkdag voor stadsingenieurs. Het 
COB verzorgt daarbij een aantal work
shops over aspecten die juist voor de 
stads ingenieur interessant zijn, zoals 
stadstunnels, geocommunicatie en 
procesverbetering van projecten.

Alle medewerkers van gemeente-
lijke  ingenieursbureaus zijn van harte 
uitgenodigd deel te nemen aan de 
netwerkdag. Voor meer informatie en 
aanmelding kunt u contact opnemen 
met Shirley Smith van de G23:  
s.smitt@utrecht.nl Of kijk op onze 
website (tinyurl.com/g23-cob).
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Hollands 
Glorie

• Visies van: Strukton Civiel, 

TEC en BAM

• Marcel Blom (Benthem Crouwel):

Architectuur over de grens

• Monitoring als exportproduct

EN OOK: INTERvIEW laNDElIjK TuNNElREGISSEuR, ONDERGROND IN GEmEENTElIjK BElEID, RENOvaTIE I jTuNNEl, DETECTIEPROjECT IN uTRECHT

Win 2500 euro met 
je scriptie

Gaat jouw scriptie de diepte in? 
Meld je dan nu aan voor de Schreudersstudieprijs 2012 en maak kans 

op 2500 euro! Of laat het ons weten als uw bedrijf een afstudeerder 

heeft die volgens u in aanmerking komt.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op 
www.cob.nl/schreuders of scan de QR-code met je smartphone. 

Je vindt ons ook op facebook via tinyurl.com/FB-schreuders

    Hoogwaardige buitenruimte jaarbeursplein door Dominic Tegelbeckers,

 winnaar 2010 in de categorie Conceptueel

    Ontwerpmethodiek voor bouwputvernageling door Robbert van Leeuwen, 

winnaar 2010 in de categorie Techniek




