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Vindingrijk in arme tijden
 
“Dit thema is zo breed, eigenlijk valt alles eronder”, zo hoorde ik 
laatst iemand zeggen. En dat klopt, want ondergronds bouwen 
gaat vaak gepaard met vindingrijkheid, in arme én rijke tijden. Toch 
zorgt een beperking van middelen wel voor extra creativiteit, zo 
blijkt uit de vele mooie verhalen die we u weer kunnen voorleggen. 
Van energieneutrale tunnels tot gestuurde bundelboringen voor 
een museum; ze staan er allemaal in.

Bij het samenstellen van dit blad hebben we ook onszelf de vraag 
gesteld: als we het net wat anders doen, kunnen we dan niet 
dezelfde of zelfs meer kwaliteit bereiken met minder kosten? Dat 
is precies de vraag die volgens mij elke organisatie op dit moment 
stelt. De september- en decembernummers van de Onderbouwing 
laten zien dat we deze vraag serieus willen beantwoorden.

We kiezen voor een nieuwe aanpak die niet alleen kosten bespaart, 
maar ook aansluit op de digitale ontwikkelingen in de maatschap-
pij. Online lezen begint steeds gewoner te worden, vooral door 
de opkomst van smartphones en tablets. Door de Onderbouwing 
gedeeltelijk op papier uit te brengen en volledig op de website te 
plaatsen, kunnen we u veel beter van dienst zijn: de essentie op 
 papier en de verdieping op de site. Bovendien sparen we zo het 
milieu.

In de Verdieping, een sectie op onze website, kunt u net zoveel 
lezen als voorheen in de Onderbouwing. Het papieren blad is 
grofweg gehalveerd in omvang. Sommige artikelen verschijnen nog 
voluit, van andere wordt alleen een samenvatting gedrukt. Als u 
het volledige stuk wilt lezen, zult u online moeten gaan. Dit is een 
extra stap, maar hij levert ook meer op, want in de Verdieping zijn 
alle artikelen aangevuld met weetjes, leuke filmpjes en relevante 
verwijzingen.

Welkom dus in de wereld van de Verdieping en de nieuwe media.  
Ik wens u heel veel leesplezier.

Merten Hinsenveld,
Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 0182-540660 

PS. Meer vindingrijke verhalen hoort u op ons congres op 
29 november aanstaande. U bent van harte welkom!

VOORWOORD INHOUD

THEMA: VINDINGRIJK IN ARME TIJDEN

Ook als de middelen beperkt zijn, is er 

 ondergronds veel moois te bouwen. Het 

vraagt alleen wat creativiteit. De verhalen in 

het themagedeelte van deze Onderbouwing 

laten zien hoe dat werkt in de praktijk. 

Innovatie aanjagen vergt vooral durf

De sector heeft zeker innovatiekracht. Maar wat moet je doen 

om die maximaal te benutten? Out of the box-denken, durf 

tonen en niet langer wachten op de overheid, aldus  Klaas 

Strijbis (directeur bij Movares) en Fokke Huisman  

(Risk & System Engineer bij BAM Infraconsult).

Innovatief op alle fronten
Ook een aanbesteding kan innovatief zijn, zo laat ProRail zien 

bij de aanleg van ondergrondse faunapassages.

Tunnel op eigen kracht
Promovendus Rimma Dzhusupova deed onderzoek naar een 

energieneutrale, maar nog steeds veilige, tunnel. 

Het goede voorbeeld

Schreudersstudieprijskandidaten vertellen hoe zij tot 

vernieuwend onderzoek kwamen.

PRAKTIJK
Slimme oplossing voor onmogelijke opgave
Voor de nieuwe ondergrondse foyer van het Mauritshuis 

moeten véél kabels en leidingen  wijken. Ingenieursbureau 

Den Haag kwam met een slimme oplossing: een gestuurde 

bundel boring dwars onder de toekomstige bouwkuip.

Groen, prettig en rendabel
Een parkeergarage levert niet per definitie geld op.  

Een weldoordachte aanpak en inrichting verhoogt 

de kans van slagen.

Ondergrondse bestemmingen
Orde in de ondergrond: bereiken we dat met een  

3D-bestemmingsplan? En zo ja, hoe pak je dat aan?

 

NETWERK&COB  
‘Ik ben met mijn neus in de boter gevallen’
De carrière van Ferry de Graaf, die eind mei afscheid nam bij 

Rijkswaterstaat, liep langs ongebaande paden. Keer op keer 

mocht hij zich vastbijten in niet eerder opgeloste problemen.

EN VERDER 
COB-UPDATE  Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS  Verkeersknooppunt wordt autoluw plein met allure

DE VISIE VAN... Richard van Ravesteijn, coördinator Kabels en 

 Leidingen bij het COB

DE DIALOOG  Samenwerken in de geotechniek van A2 Maastricht

UIT DE SCHOOL De spreiding van grondverplaatsingen rondom 

het boorschild

ZO KAN HET OOK  Van gemier naar plezier: ludieke publieksacties  

bij bouwprojecten

KORT, LEZEN, DOEN  Op de hoogte en op de agenda
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Flexival Ontwikkeling 
Ondergrond

Soms werkt het om het even heel anders 
te doen. Speelser, leuker, inspireren-
der. Dieper de ondergrond in duiken, 
maar ook dieper in onze verschillende 
drijfveren achter ondergrondse ontwik-
keling. Dat is het Flexival Ontwikkeling 
Ondergrond, een flexibele werkdag in 
festivalsferen.

Op dinsdag 18 september worden de loodsen 

van NUtrecht opgedeeld in vijf gebieden, met 

daarin korte en kleine sessies, debatten en 

games gericht op het delen van verschillende 

perspectieven op ondergrond en ordening. 

Er is onder andere aandacht voor WKO en 

 geo thermie, ondergrondse opslag en distributie 

van gas en voor het afwegingskader onder-

gronds vs. bovengronds bouwen. Iedereen is 

welkom en deelname is gratis.

Ga voor meer informatie en het aanmeldings

formulier naar bit.ly/flexival2012

(Foto: Flickr)

Projectenmarathon

Van het ene omvangrijke tunnelproject 
naar het andere: dat is de Projectenmara-
thon op 10 oktober 2012. Het evenement 
biedt u niet alleen de gelegenheid een 
kijkje achter de schermen te nemen, 
ook vertellen experts u alles over de 
 technische aspecten van de bouwwerk-
zaamheden.

We beginnen de dag bij Spoorzone Delft, waar 

gescheiden stadsdelen worden samengebracht 

door het ondergronds brengen van het spoor. 

Vervolgens spoeden we ons al lunchend per 

De Projectenmarathon voerde in 2011 onder meer langs 

Combiplan Nijverdal. (Foto: COB) 

trein naar Amsterdam. Daar bekijken we op 

twee locaties de bouw van het nieuwe me-

trostation onder Amsterdam Centraal. De 

marathon wordt afgesloten met een (optioneel) 

gezamenlijk diner.

Voor studenten en leden van KIVI NIRIA TTOW 

is deelname aan de Projectenmarathon  gratis. 

 Andere geïnteresseerden betalen 175 euro. 

Kijk voor meer informatie en het aanmeldings 

    for mulier op onze website: bit.ly/cobpm.  

U kunt ook contact opnemen met Ellen van Eijk: 

ellen.vaneijk@cob.nl of 0182 540 660.

Het COB warm voorstan-
der van Bouwcampus

“Het volgende COB-congres kan hope-
lijk plaatsvinden op de Bouwcampus. Ik 
zie al voor me dat de verschillende insti-
tuten zich ’s ochtend presenteren en er 
’s middags een gezamenlijk programma 
is.” Merten Hinsenveld, directeur van 
het COB, is enthousiast over het idee om 
de interactie tussen kennisinstituten en 
de praktijk te versterken in een fysieke 
en virtuele Bouwcampus.
“Het initiatief van het Bouwteam is van grote 

toegevoegde waarde voor het COB-netwerk. 

COB-UPDATE

Daar leeft de campusgedachte al. Het is dan ook 

niet meer dan logisch dat wij een voortrekkers-

rol willen spelen. Het is een plaats waar ideeën-

rijkdom ontstaat, allianties worden gesloten, we 

elkaars zwakheden compenseren en daardoor 

samen sterker staan. Je deelt faciliteiten waar-

door je effectiever werkt en je versterkt je eigen 

identiteit doordat je meer kunt concentreren op 

waar je goed in bent. En het is een plaats waar 

je ideeën vanuit andere sectoren en faculteiten 

binnenhaalt en dwarsdenkers de ruimte geeft 

om verbindingen te maken. Daaruit groeit 

innovatie. Kortom, te veel om niet enthousiast 

van te worden. ”

Lees het complete interview op onze website:  

cob.nl/verdieping

COB-congres 2012

Spreekt het thema van dit blad u aan? 
Dan is het COB-congres op 29 novem-
ber aanstaande wat voor u. In de RDM 
 Campus te Rotterdam presenteren we 
u de creativiteit van het netwerk en het 
COB. 

In het plenaire gedeelte hanteren we dit jaar 

een nieuwe formule. Niet één uitgebreide lezing 

met een debat, maar drie korte, inspirerende 

presentaties. Uw gedachten worden zo vast op 

gang gebracht voor de sprekers in het middag-

programma. Verdeeld over drie zalen kunt u 

zich verdiepen in technologische ontwikkelin-

gen, projectmatige innovaties en verrassende 

resultaten. Om uiteindelijk weer tot rust te 

komen bij de afsluitende borrel.

Aanmelden kan sinds 1 september, onder 

andere via de website: cob.nl/cobc2012

Vi
ndin

grijk in arme tijden
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Bovengrondse grandeur 

door ondergrondse  

oplossing

Het Operaplein in Antwerpen moet weer 

de uitstraling van weleer krijgen en dus gaan 

de plannen van de Spaanse architect Manuel 

de Solà-Morales de diepte in. Er komen een 

tunnel voor autoverkeer, een ondergrondse 

parkeergarage en twee premetrostations. Zo 

wordt het Operaplein weer een écht plein, 

met de grandeur die past bij de locatie.

In 2008 zetten de Beheersmaatschappij 
 Antwerpen Mobiel (BAM), de stad Antwerpen en 
de Spaanse  architect Manuel de Solà-Morales 
hun  handtekening onder het contract voor het 
nieuwe Operaplein. Het plein vormt een belangrijk 
verkeersknooppunt in Antwerpen. Door het verkeer 
ondergronds te brengen creeërt Morales extra open 
ruimte, terwijl de bereikbaarheid intact blijft. “Het 
Operaplein wordt een centrale plek voor modern 
Antwerpen en moet een contrast vormen met 
de historische binnenstad”, aldus burgemeester 
Patrick Janssens. 

De neobarokke opera wordt het centrum van 
het plein. Ondergronds komen drie niveaus voor 
bijna vierhonderd parkeerplaatsen, een auto- en 
een premetrotunnel. Ook wordt het bestaande 
 premetrostation bij de opera vernieuwd en komt er 
een tweede station op vijftien meter diepte. Dankzij 
een lichtkoker van vierentwintig meter breed reikt 
het daglicht tot op de onderste verdiepingen.

Op 2 juli jl. werd het plan gepresenteerd. Sinds-
dien loopt er een consultatietraject om te bepalen 
hoe Antwerpenaren denken over de aanpak van de 
bouw. Er zijn drie scenario’s: in het eerste wordt het 
bouwterrein volledig afgesloten voor autoverkeer 
(de bouw verloopt het snelst), in het tweede blijft er 
in beide richtingen één rijbaan beschikbaar (meer 
tijd en hinder voor de bouw) en in het derde geval 
wordt het bouwterrein eerst een aantal maanden 
afgesloten voor auto’s en komt er daarna een 
 tijdelijke versmalde doorgang. Inwoners hebben  
tot eind september tijd om zich uit te spreken.

Kijk voor meer informatie over het project op  
www.operaplein.be Of bekijk dit artikel in  
de Verdieping op onze website: cob.nl/verdieping 

(Beelden: Manuel de Solà-Morales, †2012)

In focus
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Barometer van de 
innovatie in de 
Nederlandse bouwsector

DUBBEL INTERV IEW |  KL AAS STRI JBIS (MOVARES) EN FOKKE HUISMAN (BAM INFRA)

Het moet anders en beter in de bouw. Het ondergronds bouwen is daar geen 

uitzondering op. De bouwsector is niet alleen de rol van aanjager van de economie 

kwijt; het is ook nog eens de sector waar de hardste klappen vallen. De roep om 

innovatie neemt toe. Maar hoe innovatief is de Nederlandse bouwsector eigenlijk? 

Een gesprek met Klaas Strijbis, lid van de groepsdirectie van Movares en Fokke 

Huisman, RAMS Risk & Systems Engineer bij BAM Infra, over cultuur, leeftijd, de 

rol van de overheid en de markt, product- en procesinnovatie en de BV Nederland.

De cultuur
Fokke Huisman: “In mijn studententijd viel op dat 
de Nederlandse studenten zeer creatief waren. Met 
name de Chinese studenten renden af en aan naar 
hun docent om te vragen wat zij moesten doen. Het 
Nederlandse onderwijssysteem stimuleert creativiteit 
en innovatie.”
Klaas Strijbis: “Die conclusie deel ik wel. Daar moet ik 
echter wel bij opmerken dat we in de praktijk tege-
lijkertijd te weinig ruimte voor vernieuwing geven 
doordat we alles hebben dichtgeregeld. Het is, als 
voorbeeld, merkwaardig dat een innovatief plan voor 
een parkeergarage in een versterking van de zeewering 
bij Noordwijk aan Zee, strandt op de regels  van het 
Hoogheemraadschap. Ik pleit voor meer experimen-
teerruimte”.

Aanjagen
Klaas Strijbis: “We weten dat in stedelijk gebied de 
druk op de beschikbare ruimte blijft bestaan. Waarom 
dan niet als uitgangspunt nemen dat wat ondergronds 
kan, ook ondergronds moet. Zo kunnen we de kwaliteit 
van de steden versterken en jagen we innovatie aan. 

‘Waarom niet als  
uitgangspunt nemen dat 

wat  ondergronds kan, ook 
 ondergronds moet. Zo jagen 

we innovatie aan.’
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DUBBELINTERVIEW |  KLAAS STRIJBIS (MOVARES) EN FOKKE HUISMAN (BAM INFR A)

Klaas Strijbis (links) en Fokke Huisman. (Foto: Vincent Basler)

We kunnen oplossingen vinden door doorbraakpilots 
op te zetten. We moeten een beetje lef tonen. We 
hebben het vaak over multifunctionele brede dijken in 
Nederland. Ik zeg: laten we er gewoon een keertje een 
bouwen en daarvan leren!”

Fokke Huisman: “Denken vanuit  doelstellingen en 
functies is in de benadering al een hele verbetering. 
Dat geeft ruimte om te denken in oplossingen. Die 
ruimte wordt in de praktijk overigens wel meteen 
beperkt door het grote aantal stakeholders dat in zo’n 
gebied om de hoek komt kijken.”

Jong of oud?
Fokke Huisman: “Leeftijd is geen criterium voor wel of 
niet innovatief zijn. Het gaat erom dat je bereid bent 
out of the box te denken. Naarmate je ouder wordt 
en meer ervaring krijgt, is je eigen box misschien iets 
sterker, maar meer verschil is er mijns inziens niet.”

Klaas Strijbis: “Je ziet wel dat de gevestigde orde, zeker 
de voormannen, heel veel bezig zijn met de Haagse 
stolp en zich richten op lobby en beïnvloeding van op 

handen zijnde regelgeving. Het blijkt voor de bestaan-
de bouw echter moeilijk om tot gezamenlijke ambities 
te komen en met één mond te spreken.”
“Jong of oud vind ik niet zo interessant. Ik geloof meer 
in het bundelen van de kracht van de verschillende 
generaties om maatschappelijk belangrijke opgaven 
als totale sector adequaat op te pakken.”

Voorbeelden
Fokke Huisman: “Er zijn goede voorbeelden in de 
sector. We zien nieuwe contractvormen ontstaan die 
innovatie stimuleren. Tegelijk moeten we oog hebben 
voor de keerzijde van de medaille. DBFM-contracten 
kunnen opdrachtgevers huiverig maken, omdat zij 
budgetten voor lange tijd vastzetten. Wat heb je aan 
picobello wegen als je de ziekenhuizen niet kunt 
betalen?”

Klaas Strijbis: “De bouw behoort niet tot de negen 
topsectoren van het ministerie van Economische 
Zaken & Innovatie (EL&I). De agrarische sector krijgt 
dat wel voor elkaar. Hoe komt dat? En kunnen we 
 daarvan leren? In de landbouw neemt het aantal 
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bedrijven elk jaar af, maar de bedrijfstak floreert wel 
en is een belangrijke motor van onze export. Die sector 
heeft blijkbaar de kracht om zichzelf steeds opnieuw 
uit te vinden, inspelend op de omstandigheden op de 
(wereld)markt!”

Proces- of productinnovatie?
Klaas Strijbis: “Ik word elke keer weer verrast door 
de enorme creativiteit van mensen in de sector. Het 
probleem zit niet in de inhoud, maar in de maatschap-
pelijke acceptatie en doodslaande regelgeving”

Fokke Huisman: “We zijn wel geneigd heel snel naar 
één oplossing te gaan in plaats van een stap terug te 
doen en eens goed te kijken naar wat er nu echt nodig 
is om een probleem op te lossen.”

Klaas Strijbis: “Het gaat om innovatie van het proces. 
Het zou meer geaccepteerd moeten zijn om proef-
ballonnetjes op te laten. Het management van over-
heid en bedrijven is er verantwoordelijk voor dat er 
ruimte is voor innovatie en experimenten. Dat succes-
sen gevierd worden en dat we leren van mislukkingen”

Fokke Huisman: “Google stelt medewerkers in de 
gelegenheid een dag in de week aan eigen projecten 
te werken. Dat zou je in onze sector in tenderteams 
 kunnen doen. Goede ideeën ontstaan tijdens de afwas 
of als je onder de douche staat. Niet op het moment 
dat je er – onder tijdsdruk - voor gaat zitten.”

Initiatief
Klaas Strijbis: “Op plaatsen waar de overheid zich 
 terugtrekt, wordt her en der een vacuüm getrokken. 
Een terugtredende overheid leidt niet automatisch 

tot instappen van de markt. Laat de overheid vooral 
 bepalen wat belangrijk is voor de samenleving, maar 
laat aan de markt over  hoe je dat innovatief en 
 effectief doet en hoe je het financiert. De kopmannen 
van de grote organisaties in de bouw moeten daarin 
veel meer gezamenlijk optrekken. Vertrek vanuit 
die maatschappelijke opgave. Betrek de noodzake-
lijke energietransitie daarin. Kijk of je met een voor 
hen gezond rendement de pensioenfondsen in die 
maatschappelijke opgave kunt betrekken. Ontwikkel 
financiële arrangementen.”

Fokke Huisman: “De crisis draagt ertoe bij dat we 
meer gaan innoveren. We moeten durf hebben, 
 verschillende soorten mensen laten samenwerken en 
de ander uit zijn comfortzone trekken. En dan werken 
aan  langetermijnvisies. Ik sluit me graag aan bij  
Prins  Willem Alexander: in zijn pleidooi om de 
 Olympische Spelen naar Nederland te halen, noemde 
hij de noodzaak van zo’n visie om als land verder 
te  komen. Dit soort visies ontbreken in het huidige 
 politieke landschap.”

BV Nederland
Klaas Strijbis: “Nederland heeft wereldwijd een 
ijzersterk profiel in innovatieve oplossingen in de 
waterbouw, met name in deltagebieden. In de hele 
wereld neemt de bevolkingsdruk in deze gebieden 
toe. Tegelijkertijd liggen er talloze vraagstukken rond 
de (water)veiligheid in deze delta’s en de noodzaak 
tot meervoudig ruimtegebruik. Het is niet zo’n grote 
stap om ook ondergronds bouwen onderdeel van dat 
profiel te laten zijn. Met daarbij de kanttekening dat je 
dan wel innovatieve voorbeelden in eigen land aan het 
buitenland moet kunnen laten zien.” 

Fokke Huisman: “Ik heb niet het gevoel dat er een 
rol voor de overheid is weggelegd in de promotie van 
de BV Nederland. Het is aan de raad van bestuur van 
mijn bedrijf om een visie neer te zetten en van daaruit 
kansen te pakken. We mogen wat meer opscheppen 
en bewuster zijn van wat we kunnen als sector. De 
overheid kan daarin hooguit faciliteren met handels-
missies en dergelijke.”

Klaas Strijbis is lid van de 

groepsdirectie van Movares 

en daarnaast onder meer 

lid van het dagelijks bestuur 

van de Betonvereniging. 

 Eerder was hij directielid van 

 ingenieurs- en advies bureau 

Holland Railconsult en 

 daarvoor algemeen  directeur 

van AGV Adviesgroep voor 

Verkeer en Vervoer.

Fokke Huisman stu-

deerde civiele techniek aan 

de Haagse Hogeschool en 

voltooide daarna de master 

technische bestuurskunde 

aan de TU Delft. Sinds 2009 

is hij werkzaam als RAMS 

Risk- en Systems  Engineer 

bij BAM Infra. Daarnaast 

 vertegenwoordigt hij  namens 

de Nieuwbouw de jonge 

 generatie bouwers in de 

stuurgroep van Geo-Impuls.

‘Google stelt medewerkers in de 
 gelegenheid een dag in de week aan eigen 

projecten te werken. Dat zou je in onze  
sector in  tenderteams kunnen doen.’
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Camiel Meijneken 

(ProRail)

Rimma Dzuhusupova 

(TU/e)
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THEMA KORT  •  De complete artikelen vindt u op onze website: cob.nl/verdieping

ProRail faunapassages Risico’s delen leidt tot forse  besparingen

Met een innovatieve aanbestedingsmethode 

heeft ProRail bijna vijftig procent kunnen  

 be sparen op de uitvoeringskosten voor zo’n 

zeventig kleine faunapassages onder spoorwegen. 

Camiel Meijneken, projectmanager bij ProRail 
Projecten, vertelt: “In overleg met marktpartijen 
heeft ProRail een alliantie-achtige samenwerkings-
vorm gevonden waarbij opdrachtgever en aannemer 
een aantal risico’s delen en een groot deel van de 
 organisatorische voorbereiding bij de aannemer ligt. 
Onderdeel van het contract is een risicopot, waarvan 

opdrachtgever en opdrachtnemer aan het eind van de 
rit het niet-gebruikte deel samen mogen delen.”
wHet is een vernieuwende, uitgebalanceerd aan-
bestedingsvorm waarbij het primaire doel van ProRail 
als  opdrachtgever – minder risico’s en kostenreductie – 
wordt bereikt.  Tegelijkertijd krijgt de aannemer 
voldoende ruimte. De markt bleek enthousiast over 
het concept en heeft massaal op de aanbesteding 
ingeschreven. Het werk is begin juli 2012 gegund  
aan Heijmans Civiel BV uit Rosmalen.

Lees meer op cob.nl/verdieping

Situatie bij het spoor voor en na de aanleg van een dassentunnel. (Foto’s: ProRail)

Promotieonderzoek Pilot Zero Energy Tunnel gezocht

Bij de tunnels binnen het project Calle 30 in Madrid is gebruikgemaakt van 

zuinige, speciale luchtfilters. (Foto: Aigner Tunnel Technology GmbH) 

Een combinatie van bewezen technieken op het  
gebied van energiebesparing, toepassing van 
ter  plaatse  duurzaam opgewekte energie, en 
 venti latiesystemen die de luchtkwaliteit bin-
nen en buiten tunnels  verbeteren, kan nu al een 
energie neutrale  tunnel opleveren. Volgens Rimma 
 Dzuhusupova en  KIEN-directeur Adrie van Duijne 
staat niets een  praktijktoepassing nog in de weg.

Rimma Dzuhusupova: “Met mijn eenjarig  onderzoek 
heb ik aangetoond dat het mogelijk is om met  behulp 
van bewezen technologie een energie neutrale  tunnel 
te bouwen die past  binnen de  rendementseisen; 
een terugverdientijd van  maximaal vijfentwintig 
jaar.” Adrie van Duijne, directeur van het Knooppunt 
 Innovatie Elektro techniek Nederland (KIEN): “KIEN 
wil verder met dit onderzoek. De volgende stap is een 
pilottunnel. Doel is een productconcept te  ontwikkelen 
waar we als BV Nederland ook exportkansen 
mee creëren.”

Lees meer op cob.nl/verdieping

Energieneutrale tunnels zijn mogelijk. Niet 

 alleen in nieuwbouw, ook bij renovatie. Dat 

blijkt uit het onderzoek Zero Energy Tunnel: 

renewable Energy Generation and Reduction of 

Energy Consumption van Rimma Dzuhusupova 

aan de TU Eindhoven.
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THEMA KORT  •  De complete artikelen vindt u op onze website: cob.nl/verdieping

De combinatie van dichte bebouwing en almaar groter wordende 
infrastruc turele problematiek was voor mij  aanleiding om te 

zoeken naar  ondergrondse mogelijkheden.ONDERGRONDS BOUWEN HEEFT DE TOEKOMST. 

MIJN BELANGRIJKSTE ONDERZOEKSVRAAG WAS: HOE MAAK IK DE   

 ONDERGRONDSE RUIMTE LEEFBAAR?

Infrastructuur is vaak de  basis waar stedenbouw en 
 architectuur op volgen, maar ik wilde de infrastructuur 

juist op een architectonische manier  benaderen.

Wij vinden ondergronds 
bouwen nog steeds een 
 ideale  oplossing, als 
het vraagstuk zich er  
maar voor leent.

IN TIJDEN VAN CRISIS ZIJN 
ENIGSZINS RADICALERE IDEEËN BIJ 

VOORBAAT  UITGESLOTEN. 

Ingenieurs zijn
continu bezig met 

nieuwe innovatieve 
concepten voor de 

bouw en civiel
technische markt.

Wat er zich onder de grond afspeelt is een 
verrassing, van buiten niet waarneembaar. 
Het prikkelt, verleidt en maakt een gebouw 

spannend(er).

Deelnemers aan de Schreudersstudieprijs voltooiden 

met succes een onderzoek naar inventief ondergronds 

ruimtegebruik. Hoe kwamen zij tot hun oplossing?

Schreudersstudieprijs Het goede voorbeeld

ONDERGRONDS BOUWEN BIEDT VELE MOGELIJKHEDEN 

EN IK ZAL HET ALTIJD OVERWEGEN IN MIJN ONTWERPEN.Ondergronds bouwen is 
veelal een kostbare ingreep, maar door slim om te gaan met 
ruimte en  constructie is het mogelijk om hierin een 
goede balans te vinden.

“

”
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De visie 
van

Ik neem u mee naar ontwikkelingslanden. 
Daar investeren we in basisbehoeften 
voor het leven: riolering voor hygiëne, 
water putten voor schoon drinkwater en 
 irrigatiesystemen voor het bevloeien van 
de akkers. Als dat geregeld is, komen 
 elektriciteit en  telecommunicatie aan de 
orde. Het startpunt van de welvaart die 
voor ons zo gewoon is geworden. Alleen 
waar  mensen in ontwikkelingslanden het 
directe  belang onder vinden, denken wij er 
niet of  nauwelijks bij na. Goede nutsvoor-
zieningen – en die beginnen bij een goede 
kabel- en leiding infrastructuur – zijn de 
onzichtbare motor van onze economie. Het 
belang is te  vergelijken met dat van ons 
spoor-, water- en wegennet of is misschien 
zelfs groter, want ook aan de basis van die 
infrastructuren staan tegenwoordig energie- 
en nuts  voor zieningen (hoe intelligent is een 
auto snelweg of een tunnel?).
 
Dit besef is de drijvende kracht achter het 
enthousiasme en de betrokkenheid van 
de deelnemers aan het platform Kabels en 
 Leidingen. Het leidt tot innovatie projecten 
en waardevolle discussies. Ik zie het COB als 
dé verbindende factor voor  samenwerken en 
kennis delen, en voor het op de kaart zetten 
van het maatschappelijke en economische 
belang van de kabel- en leidingeninfra-
structuur.  Uiteindelijk moeten ruimtelijke 
 vraag stukken als ordenen, bundelen 

en het  samenspel tussen de boven- en  
ondergrondse wereld geïntegreerd worden  
in gebiedsontwikkeling en -beheer.

Ik zag in de aanloop naar de verkiezingen een 
lobby om aandacht te krijgen voor kabel- en 
leidingen infrastructuur, maar al snel wordt 
de  verantwoordelijkheid bij gemeenten 
gelegd en zij blijken dat zelf vaak te onder-
schrijven. Is dat wel reëel? Waar liggen de 
werkelijke  kosten en wie heeft er de baten 
van? We kunnen ruimtelijke vraagstukken 
pas werkelijk integreren in gebiedontwikke-
ling en –beheer als we antwoorden hebben 
op deze vragen.
 
Als coördinator zie ik enthousiasme, 
 betrokkenheid en vooral onderling 
 vertrouwen centraal staan binnen het 
 platform. Daarom kijk ik met een positieve 
blik naar een interessante weg met vele 
uitdagingen om uiteindelijk in 2028 op 
olympisch niveau uit te komen.’

Richard van Ravesteijn is werkzaam bij Hompe 

en Taselaar BV en sinds oktober 2007 actief als 

coördinator Kabels en Leidingen bij het COB.

 Kijk voor meer informatie over het platform 

op onze website: bit.ly/cobKL

‘De zomer van 2012, 
de burgemeester van het Vlaamse dorp Steenkerke 

zet zijn gemeente op de kaart, omdat er een inter-

nationale telecomverbinding  doorheen loopt die 

nodig is voor de Olympische Spelen. In India  zitten 

 zeshonderd miljoen mensen zonder stroom en 

zomerse  stortbuien ontwrichten de Nederlandse 

steden. Het zijn  enkele voorbeelden die aangegeven 

hoe afhankelijk we zijn van nutsvoorzieningen. Dit 

is daarom hét moment om stil te staan bij de (onder-

grondse) infrastructuur die daarvoor nodig is.

 

(Foto: Vincent Basler)
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De  

dialoog

Het gemeenschappelijke belang in een on-Nederlandse ondergrond

In Maastricht wordt gewerkt aan een bijzonder 

 tunnelproject: gestapelde tunnelbuizen, dwars door 

een stad, in een bodem vol kalksteen, met gebruik 

van de Observational Method. Geohydroloog 

Bjorn Vink en geotechnisch adviseur Jan van Dalen 

 vinden het dan ook logisch dat opdrachtgever en 

 opdrachtnemer zo veel mogelijk samen optrekken.

“De basis voor onze samenwerking is eigen-
lijk direct bij de start gelegd”, begint geo-
hydroloog Bjorn Vink. Vink kan het  weten, 
want hoewel hij officieel in dienst is van 
Grontmij, is hij al negen jaar  verbonden aan 
Projectbureau A2 Maastricht, de opdracht-
gever voor het project in  Maastricht. “In het 
contract is uitgesproken dat we - opdracht-
gever en opdrachtnemer - bij mogelijke 
problemen altijd gezamenlijk naar een 
oplossing zoeken. In de praktijk merk je dat 
zo’n basis helpt, je trekt meer samen op en 
helpt elkaar.” 
De nadruk op samenwerking hangt volgens 
Vink samen met de complexiteit van het 
project. Jan van Dalen beaamt dat. Hij is als 
geotechnisch adviseur werkzaam bij aan-
nemerscombinatie Avenue2. Van Dalen: 
“Natuurlijk heeft elk project zijn eigen com-
plexiteit, maar dit is wel een uitzonderlijk 
geval. Je werkt hier bijvoorbeeld in kalksteen, 
daar hebben we in Nederland nog weinig 
ontwerpervaring mee. Als we dan kunnen 
samenwerken met de opdrachtgever die veel 
gebiedskennis heeft, komt dat het project 
alleen maar ten goede.” 

Onder meer bij het grondonderzoek in het 
voortraject heeft Vink de aannemer met raad 
en daad bijgestaan. “Het bemonsteren van 
kalksteen is niet eenvoudig en de Duitse 
firma die hiervoor was ingeschakeld kwam 
er soms niet uit”, vertelt Vink. “Op basis 
van onze eigen ervaringen konden we de 

boormeesters adviseren waar ze op moesten 
letten. Ook help je elkaar met het doorgeven 
van kennisdragende contacten.”  

Meer dan tunnel
Vink vervolgt: “Na de gunning zijn op elk  
vakgebied mensen van ons en van Avenue2 
met elkaar in conclaaf gegaan. Het project 
is ook een omgevingsproject; er zit een deel 
vastgoed in en door de komst van de  tunnel 
kan het gebied aantrekkelijker worden 
ingericht, buurten kunnen weer met elkaar 
worden verbonden. Je hebt dus te maken 
met allerlei vakgebieden. We wilden de 
informatie en onderzoekservaring die in 
het voortraject door het projectbureau was 
verzameld, zo goed mogelijk beschikbaar 
stellen aan de opdrachtnemer. Zij kunnen 
dan een beter ontwerp maken en de risico’s 
beter inschatten.”

Holle ruimtes
Net als bij andere ondergrondse 
 bouw projecten zitten ook in dit geval de 
 grootste risico’s in de bodem. De situatie 
in  Maastricht wordt extra bemoeilijkt door 
mogelijke geologische breuken en karst-
verschijnselen (ondergrondse holle  ruimtes). 
“Als je pech hebt, vormt zo’n karst een 
doorgang voor grondwater, wat gevaarlijk is 
bij een  bouwput”, zegt Van Dalen. “Daarom 
hebben we in werkplannen nauwkeurig 
omschreven hoe men tijdens het graafproces 
karstverschijnselen kan herkennen. Ook zijn 

Bjorn Vink, werkzaam bij Gront-

mij, is sinds 1997 als geohydroloog 

 betrokken bij grote projecten, waaronder 

de  Maaswerken en Rijksweg 73-Zuid. 

Sinds 2003 is hij fulltime actief bij de 

A2 Maastricht en andere ondergrond-

gerelateerde projecten  binnen Maas-

tricht. Hij werkt voornamelijk vanuit 

conditionering en planologie met 

 integrale geohydro logische, geologische 

en geotechnische studies.

Jan van Dalen is sinds vijf jaar  senior 

geotechnisch adviseur bij Strukton 

 Engineering. Hij wordt door Strukton 

in deeltijd  uitgeleend aan de TU Delft, 

waar hij wetenschappelijk (promotie-)

onderzoek doet  naar het proces van het 

maken van diepwanden. Van Dalen is 

eerder zestien jaar in dienst geweest bij 

Gemeentewerken Rotterdam.
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er al maatregelen bedacht. Zo moet er een 
emergency container klaarstaan met spullen 
om het gat af te dekken en te ballasten.”
Vink: “We hebben uiteraard vooraf 
 geprobeerd om karstverschijnselen in het 
werkgebied in beeld te brengen, maar dat 
is om verschillende redenen praktisch 
 onmogelijk. Toch verwachten we geen 
 problemen, omdat we ook hierin samen 
optrekken. Een goed verloop van het project 
is een gemeenschappelijk belang. Doordat 
we dat inzien, stellen we elkaar direct op de 
hoogte als er iets is en denken we samen na 
over een oplossing.”

Plan B
Het actieplan bij karstverschijnselen is 
onderdeel van de Observational Method 
die bij het project wordt toegepast. Van 
Dalen: “Je dekt risico’s dan niet af door 
een extreem veilig ontwerp te maken, 
maar door tijdens de uitvoering uitgebreid 
te monitoren en daarop in te spelen: je 
bedenkt vooraf scenario’s voor onverwachte 
situaties. In Maastricht is deze methode 
ideaal, want de bodem zorgt hier voor veel 
onzekerheid. Normaal gesproken moet 
je dan óf ellenlang grondonderzoek doen 
óf een zeer  conservatief ontwerp maken. 
Beide opties zijn dermate kostbaar dat de 
financiële  haalbaarheid van een project 
onder druk komt te staan. Omwille van die 
druk  ontwerprisico’s nemen is natuurlijk 

 ongewenst, omdat dit kan leiden tot hoge 
faalkosten. Met de Observational  Method 
kun je zo’n situatie helpen voor komen. Je 
neemt op tijd maatregelen, maar nooit 
 overbodige maatregelen.”
Van Dalen benadrukt dat het gebruik van de 
Observational Method voor een groot deel 
te danken is aan de contractvorm. Zowel het 
ontwerp als de uitvoering van het project is 
neergelegd bij Avenue2; bij een traditioneel 
contract zouden deze zaken gescheiden zijn. 
“En dan durven partijen het al snel niet aan 
om een niet-dichtgetimmerd ontwerp af te 
leveren”, stelt Van Dalen. 
Het is volgens Vink en Van Dalen nog te vroeg 
om te zeggen of de Observational Method 
in Maastricht een succes is. Maar een 
 voorbeeld kan Vink wel geven, want er werd 
al een karst gevonden onder het landhoofd 
van een viaduct. Vink: “De karst kwam door 
een sondering in een relatief vroeg stadium 
aan het licht. Toen hebben we gezamenlijk 
nagedacht over een oplossing en na nader 
onderzoek is het gat gevuld. Dit was een 
aanpassing in het ontwerp, maar omdat 
het scenario al was voorzien, hebben we er 
nauwelijks hinder van ondervonden.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel: cob.nl/verdieping

In 2003 zijn de samenwerkende overheden - 

Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie 

 Limburg en gemeente Meerssen - begonnen met 

de voorbereidingen voor het project A2 Maas-

tricht. Na een aanbesteding met concurrentie-

gerichte dialoog, werd het project in 2009 gegund 

aan  aannemerscombinatie Avenue2 (bestaande  

uit Ballast Nedam en Strukton). Hiermee is gekozen 

voor een gestapelde tunnel met bovengronds een 

groen, recreatief lint voor fietsers en voetgangers. 

Vandaar de naam van het plan: de Groene Loper.

Links staat Jan van Dalen, rechts Bjorn Vink. (Foto: Vincent Basler)

(Beeld: Avenue2)
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AFSTUDEERONDERZOEK

Uit de 

school  

geklaptDe effecten van de passage 

van een TBM-schild op de 

omliggende grond

De zettingen die optreden bij het boren van een tunnel zijn tegenwoordig erg klein, nog maar enkele 

millimeters. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat de meeste zettingen ontstaan tijdens de passage 

van het schild van de tunnelboormachine (TBM). Rosella Krot, afstudeerder aan de TU Delft, heeft 

daarom onderzoek gedaan naar dit specifieke deel van het tunnelboren en de zakkingen die hiermee 

samenhangen.

AFSTUDEERDER

Rosella Krot, TU Delft,  

sectie Geo-Engineering

PROJEC T

On the effects of the 

 passage of a TBM-shield  

on the surrounding soil

WA AR

Uitgevoerd bij 

Witteveen+Bos, begeleid 

door onder meer ir. Joost 

Joustra (Witteveen+Bos) en

Daniele Festa, MSc (TU Delft)

‘Het is ook interessant te 
onderzoeken waarom een  
techniek succesvol is’

ir. Joost F.W. Joustra

projectleider uitvoering boortunnel

Dienst Metro, Noord/Zuidlijn

Gemeente Amsterdam / Witteveen+Bos

Inleiding
Zoals eerder te lezen was in deze rubriek (maart 2012) 
onderzoekt Daniele Festa het kinematisch gedrag van 
het schild van de TBM. Hij richt zich op de interactie 
tussen de grond en de TBM: wat heeft het graafwiel 
uitgegraven en hoe gedraagt het schild zich in dit gat? 
Het blijkt dat het schild de grond enkele centimeters 
wegduwt. Rosella onderzoekt of deze verplaatsingen 
rond de schild-grondinterface (kortweg interface-
verplaatsingen) effect hebben op de zakkingen op 
maaiveld. En zo ja, wat kan er gedaan worden om de 
zettingen op maaiveld te verkleinen? Om deze vragen 
te beantwoorden heeft Rosella de monitoringsresulta-
ten van de Hubertustunnel in Den Haag geanalyseerd 
en een eindige elementenmodel gemaakt van het 
schild van de TBM. 

Vectoren
Tijdens de bouw van de Hubertustunnel zijn met 
vier meetkruizen de grondverplaatsingen op diepte 
gemeten. De meetkruizen waren uitgerust met zeven 
extensometers en zeven inclinometers voor respectie-
velijk de verticale en horizontale verplaatsingen. Deze 
gegevens zijn omgezet naar absolute verplaatsingen 
door de verplaatsingen op maaiveld (gemeten met 
prisma’s) erbij op te tellen. Vervolgens is de data ver-
werkt in een vectorplot, om een goed beeld te krijgen 
van de spreiding van de interfaceverplaatsingen.
In de vectorplot zijn de horizontale en verticale 
verplaatsingen gecombineerd in een vector per fase. 
De eerste fase gaat in bij de eerste meting en loopt tot 
het moment dat het graafwiel zich tien meter voor het 
meetkruis bevindt. Aan het einde van de tweede fase 
heeft het graafwiel het meetkruis bereikt. De derde 
fase eindigt wanneer het graafwiel tien meter verder 
is. Op dat moment is de staart van het schild bij het 
meetkruis gearriveerd.

In figuur 1 is de vectorplot van meetkruis drie te zien. 
Er zijn verschillende opvallende punten:
•  De tweede sensor (gezien van boven) geeft een 

grotere verplaatsing dan de derde sensor, terwijl die 
laatste zich dichter bij de tunnel bevindt. Men zou 
verwachten dat de verplaatsingen rond het gat het 
grootst zijn, maar dat blijkt hier niet het geval. Dit 
kan te maken hebben met verschillende processen 
die zich rondom het schild afspelen. 

•  Ook valt op dat de verplaatsingen aan de rechter-
kant van de TBM groter zijn dan die aan de linker-
kant. In dit geval waren de interfaceverplaatsingen 
naar rechts. Bij meetkruis vier is dit echter niet 
geconstateerd. 

Er moet worden opgemerkt dat de grondverplaatsin-
gen gemeten bij meetkruis vier bijna twee keer zo klein 
zijn als die bij meetkruis drie. Uit de berekeningen 
van Daniele Festa bleken de interfaceverplaatsingen 
bij meetkruis vier bijna twee keer zo groot als die bij 
meetkruis drie.  
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“Het afstudeerwerk van Rosella Krot illustreert dat het beheer-

sen van zakkingen als gevolg van het boorproces de laatste jaren 

 millimeterwerk is geworden. Een luxeprobleem. Voor een onder-

zoeker die geïnteresseerd is in de fenomenen rond een boormachine 

lastig, want moeilijk meetbaar. Voor een project waarbij tunnels 

geboord worden onder een historische binnenstad heel prettig, 

want van omgevingsbeïnvloeding, met het risico op schade aan 

 belendingen, is nauwelijks sprake. Toch kunnen die goede boor-

prestaties geen excuus zijn om niets te onderzoeken. De tunnel-

boortechniek in Nederland is de laatste vijftien jaar immers van 

de grond gekomen door het te doen, het intensief te monitoren 

en te bestuderen. De Noord/Zuidlijn laat zien hoe ver we daarmee 

gekomen zijn. Een afstudeer onderzoek als dat van Rosella vervult 

ook nieuws gierigheid naar het functioneren van de techniek in een 

voornamelijk empirisch vakgebied.”

 

Meer informatie 
Afstudeerverslagen en dissertaties van de TU Delft vindt u op 

repository.tudelft.nl

PLAXIS 3D 
Tussen de metingen van de inclinometers en de 
extensometers zit enkele meters ruimte. Daarom 
heeft  Rosella het schild van de TBM gemodelleerd 
met PLAXIS 3D om de spreidingen van de interface-
verplaatsingen in meer detail te onderzoeken. De 
 eigenschappen van zowel de grond als die van het 
schild van de TBM zijn afgeleid van de Hubertustunnel. 
De resultaten van het model laten zien dat bij meet-
kruis vier de grondverplaatsingen rondom het schild 
veel groter zijn dan bij meetkruis drie, maar de grond-
verplaatsingen worden op korte afstand van de TBM al 
snel minder. Op maaiveld laten de zettingstroggen dan 
ook het volgende zien: 
•  Het verschil in zettingen op maaiveld tussen de twee 
 meetkruizen is heel gering.
•  De maximum zetting is lichtelijk verschoven ten  
 opzichte van de as van tunnel.
•  De oversnijding en de coniciteit (gemodelleerd door

het toepassen van contractie) geven de meeste 
 zettingen over het gehele proces. 

Conclusies
De resultaten van zowel de monitoring als het eindige 
elementenmodel laten zien dat op maaiveld de 
verplaatsingen van het schild buiten zijn uitgegraven 
profiel slechts een klein effect hebben op de zettin-
gen. Bij de monitoring is te zien dat de zettingen bij 
meetkruis drie groter zijn dan die bij meetkruis vier,  
terwijl de verplaatsingen van het schild juist kleiner 
zijn bij meetkruis drie. Uit het PLAXIS-mogel blijkt dat 
de verschillen in zettingen bij de twee meetkruizen 
zeer gering is. Het model laat ook zien dat effecten 
dichtbij het schild wel sterk beïnvloed worden door 
de verplaatsingen van het schild; deze worden met de 
afstand snel minder.  Hieruit kan geconcludeerd wor-
den dat de  verplaatsingen van het schild buiten zijn 
uitgegraven profiel vooral een lokaal effect hebben op 
de grond en de zettingen. De interfaceverplaatsingen 
lijken daarom niet de oorzaak van resterende zettingen 
die nu nog op maaiveld gemeten worden.

Fig. 1: Vectorplot voor meetkruis drie. Deze bevindt zich in het midden van het tracé. Per fase in het 

graafproces is een vector gemaakt van de gecombineerde verticale en horizontale verplaatsing.



‘Van Heeswijk heeft meer 
grandeur aan de verbinding 

gegeven door er een complete 
ondergrondse publieksruimte 

van te maken’

PRAK TIJK

Slimme oplossing voor 
onmogelijke opgave

Het lijkt een makkelijke manier van uitbreiden: je 
bemachtigt het pand van de buren en breekt de muren 
door. In het geval van het Mauritshuis in Den Haag 
bevindt dat tweede gebouw zich echter aan de over-
kant van de straat. Hans van Heeswijk architecten, het 
bureau dat het project gegund kreeg, ontwierp daarom 
een ondergrondse ruimte die het Mauritshuis verbindt 
met het pand aan Plein 26. “Eerst was er alleen sprake 
van een smalle tunnel om kunstwerken te vervoeren,” 
vertelt Henk Hogenbirk, projectmanager bij Ingeni-
eursbureau Den Haag (IbDH), “het staat tenslotte wat 
vreemd om steeds met de kunstcollectie over straat te 
lopen. Van Heeswijk heeft meer grandeur aan de ver-
binding gegeven door er een complete ondergrondse 
publieksruimte van te maken. Dat betekent dat er ook 
een flinke bouwkuip nodig is.” En waar een bouwkuip 
komt, moeten kabels en leidingen aan de kant.
 
Onmogelijk
IbDH kreeg van het Mauritshuis de opdracht om de 
locatie bouwrijp te maken, dus was het aan hen om 
samen met kabel- en leidingeneigenaren een plan 
te bedenken. Hogenbirk: “In augustus 2011 zijn we 
gestart met de eerste gesprekken. Daarbij gingen we 
uit van een traditionele verlegging, waarbij de kabels 
en leidingen om het huizenblok rondom Plein 26 
zouden komen te liggen. Maar al snel bleek de situatie 
erg gecompliceerd.”

De onderdoorgang passeert de Korte Vijverberg, een 
straat midden in een druk gebied qua telefonie en 
data. Er staan meerdere bankgebouwen en bovendien 
twee telefooncentrales. De telecom- en datakabels 

worden aangevuld met een gasverbinding, een wa-
terverbinding en een verzameling kabels voor elektra. 
De vele voedingskabels die het gebied binnenkomen 
kunnen eigenlijk niet omgelegd worden, omdat ze dan 
mogelijk conflicteren met andere voedingskabels. Ver-
der waren open sleuven niet wenselijk in verband met 
de bereikbaarheid en de veiligheid van de omliggende 
horeca, winkels en het Binnenhof. “Het kwam erop 
neer dat traditioneel verleggen feitelijk onmogelijk 
was,” concludeert Hogenbirk.
 

INTERVIEW | HENK HOGENBIRK, PROJECTMANAGER INGENIEURSBUREAU DEN HAAG

Op 4 juni 2012 werd het officiële startsein gegeven voor de verbouwing van het Mauritshuis. 

Het eerste ondergrondse hoogstandje was toen echter al achter de rug. Aannemer Visser & Smit 

Hanab verlegde in opdracht van het Mauritshuis talloze kabels en leidingen naar – grof gezegd – 

een paar meter dieper. Met gestuurde bundelboringen zijn onder het bouwterrein twee corri-

dors gecreëerd waar kabels en leidingen tijdens en na de bouw rustig kunnen blijven liggen.
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Een deel van de kabels en leidingen rondom het Mauritshuis is zichtbaar in de opgebroken straat. (Foto: IbDH)

Investering
De verbouwing van het Mauritshuis kost in totaal zo’n 

tweeëntwintig miljoen euro. Daarvan zit anderhalf mil-

joen euro in het kabel- en leidingenwerk. Dat is veel 

geld voor een klein stukje, maar dat stukje ligt dan ook 

op een belangrijke locatie.
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Het ingenieursbureau bedacht een innovatieve oplos-
sing: twee gestuurde bundelboringen dwars door het 
werkterrein. “Om de nieuwe ondergrondse bebouwing 
op zijn plaats te houden, komen er drie rijen trekan-
kers. Daartussen is ruimte voor twee corridors met 
daarin kabels en leidingen. Maar de boringen moesten 
dus wel heel nauwkeurig uitgevoerd worden, zodat er 
geen problemen ontstaan bij het aanbrengen van de 
ankers. De boorders van Visser & Smit Hanab hebben 
dat perfect gedaan. Met een gyrokompas in de boorkop 
hebben ze werkelijk op de centimeter nauwkeurig 
gewerkt.”
 
Eén aannemer
Visser & Smit Hanab zorgde naast de boringen ook voor 
het verleggen van de kabels en leidingen van alle partij-
en. Dat is geen standaardaanpak; in principe kiezen ka-
bel- en leidingeneigenaren afzonderlijk een aannemer. 
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PRAK TIJK

Henk Hogenbirk is sinds 

1982 werkzaam bij Ingeni-

eursbureau Den Haag. Daar 

is hij ook als manager con-

ditionering betrokken bij het 

kabel- en leidingenwerk voor 

de Rotterdamsebaan. Eerder 

werkte hij onder meer aan 

de vernieuwing van spoor-

viaduct De Put (Vaillantlaan 

Den Haag) en de realisatie 

van Aardwarmte Den Haag.

IbDH stond erop dat het werk werd gedaan door één 
bedrijf, wat uiteindelijk ook is gelukt. “Het hielp dat al-
les door dezelfde opdrachtgever betaald moest worden. 
Als de gemeente opdrachtgever is, draaien telecom-
bedrijven zelf op voor de kosten van het verleggen van 
hun kabels. Zij hebben daarom vaak afspraken met 
eigen aannemers. Bij een particuliere opdrachtgever, 
zoals het Mauritshuis, geldt ‘de veroorzaker betaalt’. Ik 
denk dat we daardoor gemakkelijker uitkwamen op één 
aannemer voor het kabel- en leidingenwerk.”
Het verlegwerk is inmiddels achter de rug. In de ene 
corridor liggen elektrakabels en een gasleiding, in de 
ander alle telecomkabels. “Omdat er zowel koper- als 
glasvezelkabels in de telecombundel zitten, hebben 
we het niet aangedurfd om de elektra erbij te leggen, 
vanwege de eventuele beïnvloeding”, licht Hogenbirk 
toe. “De waterleiding is niet in een boring meege-
gaan, omdat het waterbedrijf de leiding tijdelijk kan 
onderbreken. Als de bouw klaar is, wordt de leiding 
ingeschoven in een mantelbuis die aangebracht wordt 
in de onderdoorgang.”
 
Op onderzoek
Hogenbirk is er zelf ook een beetje verbaasd over, maar 
er is helemaal niets misgegaan. Het boren ging goed 
en alle kabels en leidingen zijn correct weer aangeslo-
ten. “Vooraf hebben we uitgebreid onderzoek verricht. 
Eerst bij het kadaster opgevraagd wat waar zou moe-
ten liggen, vervolgens met proefsleuven gekeken of dat 
ook klopt. We kwamen veel kabels tegen waarvan niet 
duidelijk was wie de eigenaar was. Daarmee zijn we 
zeker maanden aan het leuren geweest. Uiteindelijk 
heb ik zelfs een mailtje verstuurd met de boodschap 
dat de motorzaag klaarstond, wat ook echt zo was, 
want we waren ten einde raad. Toen meldde zich als-
nog een beheerder van meerdere glasvezelkabels.”
 
Er werden niet alleen onbekende kabels gevonden. 
Ook oude stadsmuren, tuinpoorten en zelfs een 
ophaalbrug werden bij het graven blootgelegd. “We 
vonden ook van alles pal voor het Haags Historisch 
Museum dat hier verderop in de straat zit. Dat was erg 
leuk, medewerkers kwamen enthousiast naar buiten 
met hun documentatie om de vondsten toe te lich-
ten”, vertelt Hogenbirk. “Het is de bedoeling om in de 
nieuwe bestrating van de Korte Vijverberg een aantal 
archeologische items zichtbaar te maken.”

‘s Nachts werken, overdag winkelen
Ook de riolering moest worden aangepast aan de nieuwbouw. De gemeente 

greep de gelegenheid aan om de buizen direct te vernieuwen. Daarbij kozen 

ze voor kunstof, een licht materiaal, zodat er geen zware kranen nodig waren 

en het werk snel kon worden uitgevoerd. “We hadden hier goede ervaringen 

mee in de Spuistraat. Die kun je niet zomaar afsluiten, dus kozen we daar 

voor ’s nachts werken, overdag winkelen”, vertelt Hogenbirk. “We vervangen 

eerst de bestrating door betonplaten en vervolgens per nacht: plaat eruit, gat 

graven, buis leggen en net voor zes uur ‘s morgen de plaat er weer op. Voor het 

Mauritshuis heeft aannemer HABO dat weer uitstekend gedaan.”

‘We hebben van begin af aan 
heel open gecommuniceerd, 
volgens mij is dat ook nood-
zakelijk. Je moet de mensen 

meenemen  in de successen en 
teleurstellingen.’

 Zorgen
“De Korte Vijverberg is momenteel afgesloten voor 
verkeer en dat blijft zo voor ongeveer twee jaar. Al het 
verkeer van en naar het Plein moet nu door de Lange 
Houtstraat. De omgeving maakte zich hier best zorgen 
over. Met name het Binnenhof had veel vragen. We 
hebben het plan daarom rustig uitgelegd en verteld 
wat onze overwegingen waren. Zo konden ze wennen 
aan het idee en begrepen ze dat het eigenlijk ook niet 
anders kon”, aldus Hogenbirk.
 
Het burenoverleg werd al vroeg ingesteld om ook het 
kabel- en leidingenwerk te laten slagen. “Voor de 
boringen staat toch een grote machine voor de ingang 
van de Tweede Kamer, daar kunnen mensen best over-

last van ondervinden. We hebben daarom van begin 
af aan heel open gecommuniceerd, volgens mij is dat 
ook noodzakelijk. Je moet de mensen meenemen in 
de successen en teleurstellingen. We hebben hiervoor 
speciaal een notulist aangesteld, die vrijwel woordelijk 
noteert wat er tijdens bijeenkomsten wordt gezegd. 
Ook zijn we bij de mensen langsgegaan om persoonlijk 
contact te hebben. De communicatie gaat dus verder 
dan alleen een brief in de bus.”
 
Ingepakte koets
Zo kwam het dat Hogenbirk ineens met de voorzitter 
van de Eerste Kamer aan tafel zat en een andere keer 
met de koetsier van de Gouden Koets. “Minstens één 
Prinsjesdag moet de koningin een andere route rijden. 
We moesten controleren of die route geschikt is; de 
paarden mogen niet uitglijden, de koets mag niet te 
veel hobbelen. Er is daarom een keer proefgereden, 
met de échte koets! Compleet ingepakt, om 5.00 uur  
‘s morgens, onder politiebegeleiding. De aanbeve-
lingen hebben wij vervolgens verwerkt, dus we 
 verwachten geen problemen in september.”
 

Meer informatie
Bij de digitale versie van dit artikel vindt u meer 

 informatie: cob.nl/verdieping
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PR AKT I JK KORT •  De complete artikelen vindt u op onze website: cob.nl/verdieping

Parkeergarages Innovatief parkeergarageconcept is vaker rendabel

3D bestemmen Orde in de ondergrond

Marc Moonen, commercieel manager van BAM GO-Park, is er vast van overtuigd dat zijn  

bedrijf gemeenten en projectontwikkelaars kan helpen bij het realiseren van goede,  

exploitabele parkeergarages. 

Is een bestemmingsplan  het juiste middel om ondergrondse activiteiten te regelen? En zo ja, 

hoe doe je dat dan? Deze vragen stonden centraal in het SKB-onderzoek De ondergrond in het 

bestemmingsplan. Erik Schurink , namens CSO Adviesbureau penvoerder van het  project,  

legt uit welke overwegingen een rol spelen bij het ordenen van de ondergrondse ruimte.

“Als een plan voor een ondergrondse parkeer garage 
een onrendabele top heeft van tien tot twintig 
 procent, durf ik absoluut te zeggen dat we die  kunnen 
weg werken. Door heel goed naar capaciteit en 
exploitatiekosten te kijken, kunnen we een hogere 

beleggingswaarde bereiken. We voeren zelf een 
 haalbaarheidsstudie uit en nemen waar nodig ook nog 
zelf een belegger mee”, aldus Marc Moonen.

Als parkeerbeheerder zat Moonen veertien jaar aan de 
andere kant van de tafel. Hij zag wat er mis ging en en 
maakt nu gebruik van die kennis. “Essentieel is dat je 
bouwt op basis van behoefte. Vaak wordt gebouwd op 
basis van beschikbare ruimte. Dan kies je voor maxi-
malisatie van het aantal plaatsen. Maar meer plaatsen 
betekent niet automatisch meer bezoekers. Het is niet 
de parkeergarage zelf die bezoek genereert. Dat wordt 
bepaald door de functies eromheen.” Wat het  GO-
Parkconcept echt nieuw maakt is de optelsom van een 
aantal zaken. Moonen:“We brengen kennis en ervaring 
op het gebied van bouwen, beleggen en parkeerbeheer 
bij elkaar. Dat leidt tot nieuwe, betere oplossingen.”

Lees meer op cob.nl/verdieping

“In masterplannen wordt de ondergrond nu wel 
 regelmatig meegenomen, maar dat is soms niet 
afdoende”, vertelt Erik Schurink, senior-adviseur 
ruimtelijke ontwikkeling en ondergrond bij CSO 
Advies bureau. “Activiteiten worden dan nog steeds 
afzonderlijk getoetst, terwijl juist een integrale 
 benadering belangrijk is. Daarnaast moet het gebruik 
van de ondergrond juridisch worden verankerd om 
conflicten te voorkomen. Een bestemmingsplan kan 
hierin voorzien.”

In het rapport dat dit najaar uitkomt, zijn voorbeelden 
opgenomen van pilotprojecten in Arnhem, Haarlem 
en Maastricht. Zo krijgen betrokkenen een kijkje in 
andermans keuken. Handleidingen leggen uit hoe 
 gemeenten zelf de ondergrond in een bestemmings-
plan kunnen opnemen. Tenminste, als dat de juiste 
oplossing is. “Ondergronds bestemmen is niet per 
definitie noodzakelijk of handig”, stelt Schurink.  
“We hebben een stappenplan gemaakt waarmee je  
dat voor een bepaalde situatie kunt vaststellen.”

Lees meer op cob.nl/verdiepingIn een van de pilotprojecten is voor het Haarlemse bedrijventerrein de Waarderpolder 

een aspectbestemmingsplan voor de ondergrond gemaakt. (Beeld: CSO)

De parkeergarage onder de Sint Maartenskliniek in Nijmegen is gebouwd 

volgens het GO-Parkconcept. (Foto: GO-Park)

Marc Moonen 

(BAM GO-Park)

Erik Schurink (CSO)
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NET WERK &COB

‘Ik ben met mijn neus in de 
boter gevallen’

Pionierswerk was het. Bijna veertig jaar lang. Van constructeur Betonwerken bij de 

Oosterscheldewerken tot hoofd Tunnelbouw bij Rijkswaterstaat. De carrière van  

Ferry de Graaf, die eind mei afscheid nam, liep langs ongebaande paden. Keer op keer 

mocht hij zich vastbijten in niet eerder opgeloste problemen.

Bij zijn afscheid op 23 mei jl. completeerde Ferry de 
Graaf een zilveren tunneljubileum binnen zijn totale 
dienstverband. “De Willemsspoortunnel was in 1987 
de eerste tunnel waarbij ik betrokken raakte. De 
Tweede Heinenoordtunnel, de eerste geboorde tunnel 
in Nederland, was het eerste project waar ik van begin 
tot eind aan heb meegewerkt.” Daarnaast waren er 
nog eens zestien tunnels waarbij hij in de voorberei-
ding, uitvoering of advisering op een of andere manier 
zijn steentje bijdroeg.

Als senior adviseur is Ferry de Graaf de afgelopen 
jaren nog betrokken geweest bij onder andere de 
Noord/Zuidlijn, A2 Maastricht en de Sluiskiltunnel. 
Terugkijkend op vijfentwintig jaar tunnelervaring, 
vormden de boortunnels de grootste verandering.  Bij 
afzink- en cut&covertunnels blijken de verschillen in 
de uitvoering niet eens zo verschrikkelijk groot. Er zijn 
nieuwere, meer geavanceerde hulpmiddelen beschik-
baar, maar bijvoorbeeld de essentie van het afzinken 
van een tunneldeel is niet wezenlijk veranderd. Hoe 

anders is dat voor het voortraject. “Het bestek voor de 
Willemsspoortunnel was maar zo dik”, geeft Ferry de 
Graaf aan met duim en wijsvinger slechts twee centi-
meter uit elkaar.

De vertrouwde werkwijze van beginnen en vervolgens 
volledig vertrouwen op de integriteit en het vernuft 
van de betrokken partijen was echter wel al aan het 
schuiven. Ferry de Graaf:  “Er was bij de Willemsspoor-
tunnel wel voor het eerst sprake van accountantscon-
trole, nadat er bij de Oosterscheldewerken toch wat 
financiële tegenslagen waren geweest. Maar vooraf 
werd nog niet zoveel vastgelegd. De aannemer werkte 
op basis van lumpsum en had het recht om in overleg 
met de opdrachtgevers te optimaliseren. Een werkwij-
ze die nog door mijn voorgangers was bedacht, maar 
waar je wel op een bepaalde manier mee om moest 
gaan. Problemen loste je samen op en pas daarna 
keek je wie er verantwoordelijk was voor de kosten. Nu 
wordt vooraf meer vastgelegd. Vanuit kwaliteitsbor-
ging overigens een goede zaak, maar we zijn er wel wat 
in doorgeslagen, vind ik.”

Ferry de Graaf is veertien jaar hoofd van de afdeling 
Tunnelbouw van Rijkswaterstaat geweest. Na 2006 
keerde hij als senior adviseur ‘terug naar de inhoud’. 
“In die twee perioden heb ik de hausse aan nieuwe 
tunnels meegemaakt. In een doorlooptijd van tien jaar 
waren er altijd wel zeven of acht tunnels in ontwikke-
ling. In de begintijd waren mensen soms projectleider 
van drie tunnels tegelijk. Dat is nu ondenkbaar.”

“Het aantal nieuwbouwprojecten is nu lager, maar er 
blijft genoeg te doen. Er moeten de komende jaren 
heel wat bestaande tunnels gerenoveerd worden. Het 

INTERVIEW | FERRY DE GR AAF, PIONIER ONDERGRONDS BOUWEN

‘Het aantal nieuwbouw-
projecten is nu lager, maar er 

blijft genoeg te doen.  
Er  moeten de komende jaren 
heel wat bestaande tunnels 

gerenoveerd worden’.
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is een technische uitdaging om tunnels die 
aan het eind van hun levensduur zijn geko-
men, toch nog op een verantwoorde manier 
in gebruik te houden. Daarnaast zie je ook 
een sterkere nadruk op onderhoud. Daar 
liggen nieuwe uitdagingen. Ik ben benieuwd 
waar we over vijftig jaar staan. Tegen die tijd 
hebben we ongetwijfeld geheel andere ver-
keers- en veiligheidssystemen, maar ook een 
aantal tunnels die dan meer dan honderd 
jaar oud zijn.”

“De afgelopen decennia is er al zo veel 
veranderd. In mijn tijd bekeek je een tunnel 
als losstaand project. Nu maakt een tunnel 
onderdeel uit van een veel groter wegsys-
teem, waarbij je te maken hebt met een 
scala aan verkeerssystemen. In het begin 
ontwikkelden wij bottom-up. De ervaring van 
tunnel één ging mee naar tunnel twee en zo 
door. Elke tunnel was uniek, en vanuit die 
gedachte probeerde je verbeteringen door te 
voeren. Na een periode waarin design-en-
constructcontracten een iets te gemakkelijke 
oplossing zijn gebleken, zijn we aangeko-
men bij een manier van werken waarbij je 
als opdrachtgever eisen stelt die volgen uit 
de inpassing van de tunnel in het integrale 
systeem. Door de schaal van projecten en 
de hoge gebruiksintensiteit met daaruit 
volgende veiligheidsrisico’s en -eisen heeft 
een extrapolatie van voorschriften plaats-
gevonden. De volgende uitdaging is mijns 
inziens om de civieltechnische kant van de 
tunnelbouw en de tunneltechnische instal-
laties weer meer bij elkaar te krijgen. We 
hebben binnen het COB de afgelopen vijf jaar 
gewerkt aan het Handboek Tunnelbouw. Dat 
kan nu afgerond worden met de input van 
de nieuwe standaard voor de uitrusting van 
wegtunnels van de landelijk tunnelregisseur. 
In een klankbordachtige rol hoop ik daar na 
mijn officiële pensionering eind dit jaar nog 
een bijdrage aan te kunnen leveren.”

‘In mijn tijd bekeek je 
een tunnel als losstaand 

project. Nu maakt een 
tunnel onderdeel uit  
van een veel groter  

wegsysteem.’

Ferry de Graaf, voormalig senior adviseur bij Rijkswaterstaat 

(Foto: Vincent Basler)
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Een bouwplaats voor de deur vindt niemand leuk. Of toch 

wel? Verschillende ondergrondse projecten slagen er goed in 

een plezierige draai aan de werkzaamheden te geven.

Zo  

kan het 

ook!

A2Maastricht
Een groot ondergronds bouwproject zoals A2 Maastricht heeft natuurlijk 
ook veel mooie kanten. Die worden belicht een eigen tv-serie die sinds 
juni 2012 op de lokale omroep te zien is. In A2 Actueel wordt onder meer 
uitleg gegeven over bouwmethodes, de impact op de omgeving en het 
verloop van de werkzaamheden. Hierdoor blijven inwoners op de hoogte 
en begrijpen ze beter wat er gaande is.

Westerscheldetunnel 

De Westerscheldetunnel organiseert ook na de bouw nog activiteiten 

voor de omgeving. Zo vindt dit jaar voor de vijfde keer de Nacht van de 

Tunnel plaats. Tijdens nachtelijke onderhoudswerkzaamheden krijgen 

ruim driehonderd mensen een rondleiding met uitleg over de veiligheid 

in en rondom de tunnel. De bezoekers zien ter plekke hoe ze bijvoorbeeld 

bij brand een veilig heenkomen kunnen zoeken en hoe de hulpdiensten 

te werk gaan.

(Foto: N.V. Westerscheldetunnel)

Noord/Zuidlijn De Noord/Zuidlijn heeft niet één, maar twee websites. Een ‘gewone’ 

voor algemene informatie (www.noordzuidlijn.nl) en een aparte voor 

actualiteiten en interactie. Op www.hierzijnwij.nu is voortdurend te zien 

waar de actieve tunnelboor zich onder Amsterdam bevindt. Het werk 

wordt toegelicht door de boorders zelf en bezoekers kunnen vrij op alle 

berichten reageren. Zo wordt het bouwproject een beetje van iedereen.

De pijl van hierzijnwij.nu staat ook in het echt op straat. (Foto: Flickr)

Spoorzone Delft 

Om kinderen de liefde voor techniek bij te brengen en ze tegelijkertijd 

kennis te laten maken met de nieuwe spoorzone in Delft, ontwikkelde 

Stichting Buitenste Boven en Werkplaats Spoorzone Delft het les-

materiaal Mijn Spoorboekje. Een map met basisinformatie wordt steeds 

aangevuld met lesbrieven over actuele ontwikkelingen in de Spoorzone. 

Leerlingen kunnen hiermee direct aan het werk, in de klas en daarbuiten.

van gemier naar 

plezier

Meer informatie over de  

initiatieven vindt u in de Verdieping: 

cob.nl/verdieping
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Kort Lezen Doen

Steeds meer spooronderdoorgangen

ProRail werkt hard aan het verbeteren van
verkeerssituaties rondom treinstations.  
Door het hele land worden nieuwe spoor
onderdoorgangen aangelegd om de veiligheid 
en  doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Onder meer Helmond, Bilthoven, Ede en Bunnik 
krijgen bij het treinstation nieuwe onderdoor-
gangen voor fietsers, voetgangers en/of snel-
verkeer. De projecten lijken dus wel op elkaar, 
maar de aanpak en invulling is vaak net anders. 
In Helmond was bijvoorbeeld bijna achthon-
derd strekkende meter aan damwanden nodig 
en in Ede moet het station in gebruik blijven 
terwijl er twee nieuwe perrontunnels worden 
gebouwd.

Op onze site leest u meer over deze projecten. 
Kijk hiervoor op cob.nl/verdieping

                                                                                                     

Meer nieuws op de website:

• Ondergronds van kenniscluster 
 naar historische kelders

Niet alleen het Mauritshuis krijgt een onder-
grondse verbinding (zie elders in dit blad), 
ook het Arnhemse kenniscluster wordt via een 
tunnel verbonden met een andere ruimte. In dit 
geval zijn het de historische kelders van de stad.

• Boortunnel voor Ierse gasleiding

BAM Nuttall en het Duitse zusterbedrijf Wayss 
& Freytag hebben opdracht gekregen voor 
een bijna vijf kilometer lange boortunnel aan 
de Ierse kust. De tunnel hangt samen met de 
exploitatie van het Corrib-gasveld.

• Nieuw rapport op de kennisbank

Het tweede deelrapport van F320 beschrijft het 
onderzoek waarin de predicaties van trillingen 
bij de Botlekspoortunnel zijn vergeleken met 
meetresultaten uit de praktijk.

Handreiking voor duurzaam gebruik  
van de ondergrond

Gepaste aandacht voor de ondergrond kan 
vertragingen en meerkosten voorkomen en 
zelfs op duurzame wijze winst opleveren. Het 
boekje Compact Ondergrond biedt hiervoor een 
overzicht van ondergrondse regels en tips voor 
de toepassing in de praktijk. 

Compact Ondergrond is nuttig voor iedereen 
die te maken heeft met de ondergrond, of u 
nu projectontwikkelaar, stedenbouwkundige 
of milieuadviseur bent. In het boekje vindt u 
de hoofdlijnen van ondergrondse regels en 
tips voor het gebruik hiervan in projecten en 
plannen. Met name de rol van de ondergrond in 
ruimtelijke ontwikkelingen en actuele informa-
tie over bodemenergie worden toegelicht. 

Maarten van Dongen, Jasper Lackin  
(beide Witteveen+Bos), Piet de Nijs  
(gemeente Breda), mei 2012, Sdu Uitgevers, 
ISBN: 9789012388320, 196 pagina’s

                                                                                                     

Culturele raakvlakken in complexe 
 projecten

Samen met professor Alfons van Marrewijk 
zoekt King antwoord op de vraag: hoe werken 
culturele mechanismen in megaprojecten en 
wat kun je ermee als projectmanager? Het 
resultaat is de publicatie Het managen van 
culturele raakvlakken in complexe projecten. 

Hoe technisch het er ook aan toe kan gaan: 
grote complexe infrastructurele projecten 
blijven mensenwerk. Cultuur is even belangrijk 
als dat het ongrijpbaar lijkt. In het boekje Het 
managen van culturele raakvlakken in complexe 
projecten worden ervaringen uit de praktijk van 
King (Kennis in het groot) en wetenschappelijke 
inzichten van professor Alfons van Marrewijk 
(VU Amsterdam) bij elkaar gebracht. King hoopt 
dat de inzichten bijdragen aan het effectief 
managen van culturele raakvlakken in complexe 
projecten.

Alfons van Marrewijk (VU Amsterdam) en Jaap 
Verkade (domeinmanager Cultuur bij King), 
juni 2012. De publicatie is te downloaden via 
bit.ly/kingcultuur

Funderingsdag

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de 
infrabranche: samenwerken opnieuw uitvinden  
en kansen optimaal benutten.

De funderingswereld kent relatief hoge faalkosten; 
het is dus nodig om praktijkgericht van elkaar  
te  leren. Dat kan tijdens de Funderingsdag.  
Het 2-jaarlijkse evenement wordt dit jaar 
 georganiseerd door de Betonvereniging, CUR B&I, 
KIVI NIRIA Geotechniek en NVAF. Naast lezingen 
zijn er bezwijkproeven, stands en de verkiezing van  
het Funderingsproject van het jaar.

3 oktober 2012, De Reehorst, Ede, 
www.funderingsdag.nl

                                                                                                     

Regiodagen Gemeentelijk Platform Kabels  
en Leidingen (GPKL)

Stel u tijdens de GPKL-regiodagen op de hoogte 
van de belangrijkste ontwikkelingen in het  
beheren van de ondergrondse openbare ruimte. 

Gemeenten hebben een coördinerende taak en 
 regisserende rol in het beheren van de onder-
grondse openbare ruimte waar zich kabels en 
leidingen bevinden. De gemeentelijke verantwoor-
delijkheid in de ondergrond wordt steeds groter en 
 complexer. De GPKL-regiodagen bieden gemeen-
ten een uitgelezen kans om zich op de hoogte te 
stellen van de belangrijkste ontwikkelingen.

3 okt. 2012 in Rotterdam, 24 okt. 2012 in 
Eindhoven, 31 okt. 2012 in Zwolle, www.gpkl.nl 
 
                                                                                                      
 

Betondag

De Betondag is traditioneel het ontmoetings
punt van betonminnend  Nederland. De 
 deelnemers  bespreken brandende kwesties  
en zoeken er oplossingen voor.

Het thema van de Betondag 2012 is Jong Beton, 
met een knipoog naar betontechnologie en de 
voortschrijdende verjonging van het evenement. 
De Betondag staat deze keer nog meer in het teken 
van hoogwaardige kennisoverdracht. Er is  aandacht 
voor hightech betontechnologie, hoogbouw in 
Nederland en betononderhoud in de  praktijk. 
Daarnaast heeft Geo-Impuls een eigen zaal, waarin 
het draait om georisicomanagement: hoe kun je 
 geotechnische risico’s effectief  controleren?

15 oktober 2012, De Doelen, Rotterdam 
www.betondag.nl

Colofon

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

Adres

Groningenweg 10
2803 PV Gouda
0182 - 540 660
info@cob.nl
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COB–congres 2012
Donderdag 29 november 2012, RDM Campus, Rotterdam

Met inlooplunch en afsluitende borrel

Kijk voor meer informatie op www.cob.nl/cobc2012

Met in het hoofdprogramma:
•	 Vooruitkijken: nieuwe kennisagenda en de bouwcampus 
•	 Inspireren tot innoveren met drie korte, krachtige keynotes
•	 Uitreiking Schreudersstudieprijs: vernieuwend afstudeer-
 onderzoek in de ondergrondse bouwwereld

Parallelsessies over onder andere:
•	 Observational Method A2 Maastricht:  
 geotechnische risico’s monitoren met plan B in de aanslag
•	 Kabels en leidingen verleggen voor Mauritshuis: 
 van hopeloze situatie naar knap staaltje werk
•		Meer baten uit de ondergrond met 
 de instrumentenmatrix van Bodem+
•		Value Engineering: écht waar voor je geld


