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• Stedelijk weefsel 

Van koopgoot naar kubus

• Kennismanagement 

Verslag Technologiesymposium

• Kanaalkruising Sluiskil  

Westerscheldetunnel

krijgt ’broertje’

Van concept 
tot oplevering

Infrastructuur en bereikbaarheid zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor maatschappelijke en econo-
mische ontwikkeling. Met name daar waar transport, 
vervoer en ruimtelijke inrichting essentieel zijn voor 
een duurzame toekomst. Movares is als advies- en 
ingenieursbureau voor haar klanten in de gehele 
keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege plan-
fases, via het ontwerp en de realisatie van projecten 

tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling 
van kennis, expertise en innovatief vermogen van 
Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: 
vormgeven aan bereikbaarheid. www.movares.nl

Werken bij Movares? Kijk op ons vacatureoverzicht op:  
www.werkenbijhetleuksteingenieursbureau.nl
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‘Concurrentievoordeel ontstaat niet door de kennis die je hebt, maar 

door de wijze waarop je die kennis gebruikt. Wie zich dat  realiseert, 

begrijpt dat het delen van kennis niet automatisch leidt tot een  

voordeel of nadeel voor betrokken ondernemingen.’ Aan het woord  

is Leendert Bouter die afscheid neemt als Hoofdingenieur-Directeur  

van Rijkswaterstaat Bouwdienst.

Leendert Bouter

Achtergrond
HBS-B, Civiele techniek, 
afstudeerrichting Waterhuishouding 
aan de TU Delft

Link met COB
Betrokken geweest als  Vicevoorzitter 
Raad van Toezicht. 

Rijkswaterstaat
1971 - 1975 • Beleidsmedewerker 
waterhuishouding
1975 - 1980 • Coördinator onderzoeks- 
en adviesprojecten waterhuishouding
1980 - 1981 • Hoofd van de afdeling 
Waterkwaliteit (Directie Benedenrivieren)
1981-1988 • Hoofd van de  hoofdafdeling 
Waterbeheer (Directie Benedenrivieren)
1988 - 1993 • Directeur Realisatie 
Werken (Directie Zuid-Holland)
1993 - 1997 • Directeur Verkeer en 
Vervoer; plv HID (Directie Zuid-Holland)
1997 - 1998 • Hoofdingenieur-Directeur 
(Directie Limburg)

Directoraat Generaal Goederenvervoer
1998-2002 • Projectdirecteur 
Betuweroute

Rijkswaterstaat
2001 - 2004 • Hoofdingenieur-
Directeur van de Directie HSL-Zuid
2004 - heden • Hoofdingenieur-
Directeur van de Bouwdienst

Per 1 oktober beëindigt Leendert Bouter, 
COB-betrokkene van het eerste uur, zijn 
functie als hoofdingenieurdirecteur 
bij Rijkswaterstaat Bouwdienst. Wel blijft  
hij actief als adviseur op het gebied van pro-
jectmanagement, aanbestedingen  
en contracten. We komen hem dus vast nog 
eens tegen bij COB. Bouter heeft een duide-
lijk beeld over wat ondergronds bouwen ook 
in de toekomst kan betekenen. De Noord/
Zuidlijn en het Trekvliettracé zijn daar voor-
beelden van. ‘Ze dragen bij aan effectiever 
ruimtegebruik en betere mobiliteit. Er komen 
steeds meer verkeersstromen onder de grond 
voor personenvervoer, maar ook voor opslag 
en bevoorrading van winkels. Hoe snel die ont-
wikkeling voortzet, is moeilijk te voorspellen.’ 

Blijven investeren
‘COB kan zorgen dat mensen meer investeren 
in ondergrondse oplossingen door hen te 
enthousiasmeren’, vindt Bouter. ‘Techniek 
vormt geen belemmering meer, het enige 

wat ons vaak weerhoudt van veranderingen is 
terughoudendheid van mensen. COB is nog 
lang niet klaar met haar taak om mensen en 
instanties ervan te overtuigen dat investe-
ringen in ondergrondse oplossingen zichzelf 
terugverdienen.’

Ondergrond en bovengrond  
combineren
Toch hoeven we niet altijd de diepte in 
te gaan, vindt Bouter. ‘Momenteel wordt 
gebouwd aan de ‘landtunnel’ over de A2 bij 
Utrecht. Deze ‘tunnel’ maakt het mogelijk de 
drukke snelweg te verbreden en tegelijker-
tijd de stad te verbinden met de nieuwe wijk 
Leidsche Rijn aan de overzijde van de A2.  
Een mooi voorbeeld van hoe je bovengrond 
en ondergrond kunt combineren. Want 
hoewel technieken voor ondergronds bou-
wen worden gebruikt, ligt de snelweg niet 
verdiept. Zo zie je maar dat het werkelijke 
voordeel zit in hoe je kennis slim weet te 
gebruiken.’ •  Ronald Zeijpveld

Leendert Bouter neemt afscheid en blikt vooruit

‘Techniek vormt geen  
belemmering meer’

Stad onder de stad

Adv strukton COB 08 klikDEF.indd   1 01-08-2008   12:04:38
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Colofon

COB
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds ruimte gebruik en ondergronds 
bouwen (COB) heeft tot doel om kennis, kunde en innovatie voor ondergronds 
ruimte gebruik en ondergronds bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijk
onderzoek en door samenwerking binnen een netwerk van deskundigen. Kennis komt 
tot stand in een publiekprivate, maatschappelijke context, om te komen tot resultaten 
die breed worden geaccepteerd en die leiden tot een verantwoorde toepassing met 
maatschappelijk en economisch rendement. COB bestaat sinds 1995 en maakt deel 
uit van CURNET.

Adres
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
T 0182  540 660
F 0182  540 661
redactie@cob.nl 
www.cob.nl

Redactie
Anne Kamphuis, Klaas Jan Bakker, Richard van Ravesteijn, Jack Amesz, Han Admiraal, 
Rienske Gielesen, Wendy Hobma, Annebeth Lasseur (Sabel Communicatie)
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Teso, Gemeente Den Haag, Sirene Ontwerpers, Strukton, TBI, NV Westerscheldetunnel, 
Deltares, DCA, Archief COB, Nationale beeldbank.

Druk
Europoint media, Rotterdam (2.750 exemplaren)
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18762999

Abonnementen
De Onderbouwing is het magazine voor het kennisnetwerk van COB en andere 
geïnteresseerden in ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het blad 
verschijnt vier keer per jaar en wordt automatisch verzonden aan de participanten van 
COB. Wilt u het ook ontvangen? Een abonnement kost € 25, per jaar. Losse nummers 
zijn te bestellen voor € 7,50. Studenten en gepensioneerden betalen € 15, per jaar. 
Aanmeldingen en adres wijzigingen stuurt u naar abonnementen@cob.nl.

Contact
Heeft u een vraag over de Onderbouwing, wilt u reageren op een artikel of zelf een 
onderwerp aandragen? Neem contact op met Rienske Gielesen, COB Kennis en  
Communicatie (0182  540 660 of redactie@cob.nl).

Stagnatie op 
de ring

Deze keer in de Onderbouwing

De Hubertustunnel, die opengaat op 1 oktober, moet 
verlichting brengen op het Haagse wegennet. Ook andere 
steden verzachten het fileleed met lokale oplossingen. Maar 
volgens prof. Frank Sanders is het tijd voor een ‘Nederlands 
deltaplan voor mobiliteit’.  / pagina 12
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Deze keer in de Onderbouwing

En verder ...

Op de zeepkist: Henry Meijdam is de nieuwe 
directeur van CURNET

Tunnel naar Texel: is dat haalbaar?

Casus: de Rotterdamse beurstraverse belicht

Aansluiting boortunnel op zinktunnel:  
Bosporus-voorbeeld kan ook in Nederland

Uit de school geklapt: studenten onderzoeken 
zinktunnel in Mexico

TBI ontwerpt ‘onzichtbare’ boortunnel

Horizontaal gestuurd boren vraagt om gedegen 
voorbereiding

Leendert Bouter, HID Bouwdienst Rijkswaterstaat 
en mede-oprichter COB neemt afscheid
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Strukton duikt naar een zinktunnel op 60 meter 
in Zuid-Korea. / pagina 34

Bouwend Nederland praat over de ondergrond: 
verslag van een Bouwhuisdebat.  / pagina 5

Kanaalkruising Sluiskil:  
krijgt Zeeuws-Vlaanderen een tweede  
grote tunnel? / pagina 30

Van ‘koopgoot’ naar kubus: interview OMA en 
Multivastgoed over centrum Rotterdam.  
/ pagina 9

Technologiesymposium van het Consortium 
Delft Cluster-COB: kennissystemen en 
onderzoeksresultaten./ pagina 41

Mixen en stapelen in 
schaarse ruimte
 

Nederland staat voor grote bouwopgaven, vooral in 
stedelijke gebieden in de Randstad. Om de leefbaar
heid in die gebieden voor de toekomst te waarborgen 
en aantasting van natuur en verrommeling van het 
landschap tegen te gaan, moeten we dan ook efficiënt 
en duurzaam omgaan met de schaarse ruimte.

Een integrale, gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk. 
Het stapelen en mixen van functies dient meer nadruk 
te krijgen, in de hoogte én onder de grond. Een goed 
voorbeeld is de Amsterdamse Zuidas, waar woningen, 
kantoren, winkels, parkeren, wegen en openbaar  
vervoer gecombineerd worden.
In het algemeen worden mogelijkheden van het gebruik 
van de ondergrond onvoldoende onderkend. Te vaak 
overheersen in discussies hierover de scepsis: ‘mensen 
zijn geen mollen’ en wantrouwen: ‘te complex, onveilig, 
te duur’.

Maar uitgangspunt van het ruimtelijke beleid moet toch 
zijn het realiseren van een duurzame leefom geving, 
waar het aantrekkelijk is te wonen, te werken en te 
recreëren. De ondergrond is een oplossingsrichting om 
dat te bevorderen. Daarvoor is bestuurlijke visie en lef 
nodig en daaraan ontbreekt het te vaak. Juist daarom 
zal ik onverminderd oproepen om het ondergronds 
bouwen te agenderen bij het ontwikkelen van ruimte
lijke plannen.

Reageer op Elco Brinkman via redactie@cob.nl.

Column
Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland
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Op de zeepkist krijgt iedereen de kans om vrijuit te spreken. 

Deze keer neemt Henry Meijdam, directeur CURNET, het woord:

hebben, willen we effectief benutten. 
De keuze voor bijvoorbeeld opslag 
en transport onder het maaiveld ligt 
daardoor voor de hand. 

Ook internationaal oefent Nederland 
grote aantrekkingskracht uit. Met onze 
bouwexpertise hebben we een fantas
tisch exportproduct. Kijk naar water
bouwkundige projecten. We bouwen 
eilanden in zee, en onze waterbouwers 
zijn buitengewoon succesvol in het 
zuiden van de Verenigde Staten. En op 
het gebied van afzinktunnels heb
ben we wereldwijd een goede naam. 
Naarmate de wereld verder globali
seert, neemt de verhandelbaarheid 
van onze diensten toe. Sterker: met de 
klimatologische veranderingen wordt 

‘Dubbele  gevoelens over  toekomst bouwend Nederland’

Op de 
zeepkist

onze expertise steeds belangrijker in 
de wereld. Met zoveel kansen in de 
bouwwereld kunnen we dus maar 
beter zorgen dat er voldoende animo is 
om al dat werk te verrichten.

•  Ronald Zeijpveld

Contact
Henry Meijdam, directie@curnet.nl
www.curnet.nl

‘In de Nederlandse bouwwereld staan 
we voor een immense opgave. Ik zie 
een gevaar. Want terwijl er ontzettend 
veel werk in het verschiet ligt, merk 
ik dat er maar weinig animo is om te 
werken in de bouwsector. Het is zwaar 
werk en vakmensen krijgen er te weinig 
waardering. We kunnen er maar beter 
voor zorgen dat het vak weer aantrek
kelijk is voor nieuwe krachten, want we 
hebben ze ongelooflijk hard nodig. 

Ik zie namelijk ook volop kansen.   
Ik verwacht een grote vlucht in de 
wereld van het ondergronds bouwen. 
Als gevolg van de stijgende bevol
kingsdichtheid wonen we meer in een 
grote stad dan in een klein land. Zeker 
in de toekomst. De ruimte die we nog 

Foto: Bert de Jong

Minister Cramer van VROM (Foto: René  van den Burg)

Het is het vierde Bouwhuisdebat waarbij 
deskundigen, bestuurders en mensen uit het 
bedrijfsleven met elkaar in gesprek gaan.  
De centrale vraag is dit keer: welke moge
lijkheden biedt ondergronds bouwen bij de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland? Met 
name in de Randstad is er gebrek aan ruimte 
boven de grond. Binnensteden zijn tot op 
de laatste meter volgebouwd of gepland. 
Ondergronds is juist steeds meer mogelijk. 
Parkeergarages, bioscoopzalen, winkels, 
tunnels, stations en energievoorzieningen 
hebben in verschillende landen hun plek in 
de ondergrond al gevonden. 

Duurzame kansen
‘Als je aan alle ruimteclaims wilt voldoen, dan 
heb je een extra provincie nodig’. Zo opent 
discussieleider Peter van Ingen het debat. 
‘Die ruimte is beschikbaar onder het maai
veld.’ Minister Cramer van VROM stelt dat 
de ondergrond veel kansen biedt. Niet alleen 
voor ruimtegebruik, maar ook kansen op het 
gebied van duurzaamheid en het tegengaan 
van klimaatverandering. Cramer doelt hierbij 
op warmte/koudeopslag en het opslaan van 
CO2. ‘Het is de bedoeling dat warmte/koude
opslag standaard wordt in de bouw. Daar
voor willen we een Taskforce instellen.’ De 
minister vindt net als Elco Brinkman  voor
zitter van Bouwend Nederland  dat niet de 
vraag is óf, maar hóe we ondergronds moeten 
 bouwen. Ze wil hiermee de verrommeling 

‘Het ontbreekt  
bestuurders aan 
visie en durf’

Er is nog zoveel mogelijk onder de grond. Daar zijn  

alle aanwezigen tijdens het Bouwhuisdebat op 10 juni 

het over eens. Nederland is deskundig op het gebied  

van ondergronds bouwen, maar kiest te weinig voor  

de ondergrond. Voor Bouwend Nederland aanleiding 

om een debat te organiseren in het Bouwhuis  

in Zoetermeer.

Bouwhuisdebat over ondergronds bouwen
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van de ruimte aanpakken, nieuwe transport
mogelijkheden ontwikkelen en het stedelijk 
gebied beter structureren. 

Buizentransport
Nieuwe transportmogelijkheden, dat is  
hét onderwerp van Willy Winkelmans. De 
Belgische transporteconoom is een van de 
sprekers die de aanwezigen warm willen  
laten lopen voor bouwen in de ondergrond. 
Volgens Winkelmans is Nederland toe aan 
nieuwe manieren van goederentransport, 
 zoals ondergronds buizentransport. Het 
huidige goederentransport blijft groeien  
en moeten we daarom loskoppelen van 
personenvervoer. ‘Anders loopt de boel  
straks volkomen vast’, is de mening van 
Winkelmans.  

Lef en maatschappelijke winst
Den Haag heeft met de Koningstunnel en het 
Souterrain ervaring met ondergronds bouwen. 
Wethouder Marnix Norder is trots op deze 
projecten, maar merkt op dat bouwen in de 
ondergrond volgens hem vooral geschikt 
is voor binnensteden. ‘Alleen daar is het 
ruimtegebrek zo groot, dat een ondergrondse 
oplossing betaalbaar is.’ Maar daar zijn niet 
alle aanwezigen het mee eens. Anja Vijselaar 
is directeur van CentralNed, een bedrijf dat 
ondergrondse afvaltransportsystemen aan
legt. Zij stelt dat in Nederland niet het gebrek 

aan geld, maar het ontbreken van bestuurlijk 
lef het daadwerkelijke probleem is. ‘We laten 
kansen liggen, omdat bestuurders geen lef 
en visie hebben. Ze kijken te veel naar de 
kosten op korte termijn en te weinig naar de 
maatschappelijke opbrengsten op langere 

termijn, zoals schonere steden en een mooier 
landschap. CentralNed voert bijvoorbeeld 
afval ondergronds af en dat levert een scho
ner straatbeeld op, een betere afvalscheiding 
en minder vervuilende vrachtwagens in de 
straten.’ Ook Winkelmans benadrukt dat de 
kosten van ondergrondse systemen meeval
len als de effecten op het leefklimaat worden 
meegeteld. ‘Een coherent transportbeleid 

houdt rekening met sociale kosten, waardoor 
ondergronds bouwen en vervoeren heel goed 
mogelijk en betaalbaar wordt.’ 

Van agenda naar draagvlak
‘Het kabinet neemt ondergronds bouwen  
niet serieus’, zegt Tweede Kamerlid Brigitte 
van der Burg. ‘Niets doen is geen  oplossing. 
Politici moeten lef tonen en  maatregelen 
nemen om het ruimteprobleem aan te 
 pakken.’ Brinkman is van mening dat onder
gronds bouwen inmiddels wel op de politieke 
agenda staat. ‘Maar agenderen is één ding. 
 Vervolgens moeten we de wil en het draag
vlak ervoor organiseren. En budget vrijmaken 
door bijvoorbeeld een deel van het Fonds 
Economische Structuurversterking hiervoor 
te reserveren. Ondergronds bouwen is relatief 
duur, maar het kan wel degelijk.  
En ga er maar van uit dat het nodig is.’  

• Sigrid van den Berg 

Meer informatie
De volledige speech van minister Cramer staat 
op www.vrom.nl (zoek op ‘bouw huis debat’). 
Ook is er een filmpje van het debat: http://
streamingbn.nl/Bouwhuisdebat_08.wmv. 

Sprekers Bouwhuisdebat
•	Willy	Winkelmans	
 transporteconoom, emeritus 
 hoogleraar universiteit Antwerpen
•	Marnix	Norder
 wethouder ruimtelijke ordening 
 Den Haag 
•	 Jacqueline	Cramer
 minister van VROM
•	Brigitte	van	der	Burg
 VVD Tweede Kamerlid 
•	Anja	Vijselaar
 directeur CentralNed 
•	Elco	Brinkman 
 voorzitter Bouwend Nederland 

 
Het debat werd geleid door Peter van 
Ingen, tvpresentator van Buitenhof, 
het wekelijkse discussieprogramma 
van NPS, VARA en VPRO.

‘Nederland is toe aan 
nieuwe manieren van 

goederentransport, 
zoals ondergronds 
buizentransport.’

Beeld: René van den Burg 

Een	buffer	vangt	het	gescheiden	afval	op,	direct	onder	de	inwerpopening.	Een	centrale	computer	signaleert	wanneer	elke	deelbuffer	vol	is,	waarna	
een	luchtstroom	in	het	ondergrondse	buizenstelsel	het	afval	met	een	snelheid	van	70	km	per	uur	naar	de	centrale	terminal	zuigt	die	zich	buiten	het	
drukke	(stads)centrum	bevindt.	Hier	valt	het	afval	in	de	perscontainers,	de	gebruikte	luchtstroom	wordt	gefilterd.	(Beeld:	CentralNed)	

Het bedrijf legt ondergrondse transport
systemen voor afval aan. ‘In Nederland 
l open nu drie projecten, maar we hopen 
natuurlijk dat je ons straks overal ziet.  Of 
niet eigenlijk, want we zijn zo goed als 
 onzichtbaar.’

Te weinig lef
Anja Vijselaar, directeur van CentralNed, is 
een van de sprekers op het Bouwhuisdebat 
over ondergronds bouwen. Ze  poneert 
daar de stelling dat bestuurders te weinig 
lef hebben om over ondergrondse oplos
singen na te denken. ‘Dat komt doordat ze 
meestal maar kort op hun plek zitten. In 
Nederland is het zo geregeld dat een in
vestering meteen moet worden  afbetaald. 
De wethouder wil er niet op worden afge
rekend, dus hij denkt: ik begin er maar niet 
aan.’ En dat is jammer, volgens Vijselaar, 

want de ondergrond biedt zo veel moge
lijkheden. ‘Kijk naar  Almere, daar zijn we 
al zeven jaar bezig. Bij elk nieuw kantoor 
komen wij om het pand aan te sluiten op 
het afvaltransportsysteem. Geen contai
ners meer, geen vuilniswagens in de stad, 
alles gaat via stalen buizen de grond in. Als 
de buffer vol is, ontstaat er vanzelf onder
druk en dan gaat het afval via buizen naar 
een centraal punt buiten de stad.’

Overzicht onder de grond
Ook in het stationsgebied in Arnhem 
bouwt CentralNed een ondergronds 
 afvaltransportsysteem. ‘Daar zijn we nu 
zo’n vier jaar bezig en verwachten we nog 
eens vier jaar nodig te hebben. Nu al horen 
we van de gemeente dat ze daar erg tevre
den zijn. De investering is hoog, maar je 
 bespaart op arbeid. Vuilnismannen zijn 

niet meer nodig. Na vijftien jaar bereiken 
we daar een break even point en dan is het 
alleen nog maar verdienen voor de 
 gemeente.’ In Arnhem liggen alle afval
buizen in een kabel en leidingentunnel, 
wat bijdraagt aan de overzichtelijke 
 structuur onder de grond. Een inzicht dat 
Vijselaar meeneemt naar Dordrecht.  In die 
stad is CentralNed bezig met een ontwerp 
voor een afvalsysteem voor 1.200 nieuwe 
 woningen op een landtong.  Vijselaar: 
‘Steeds meer gemeentes en  afvalbedrijven 
zijn geïnteresseerd in ons systeem. Nu nog 
een financieringsconstructie, waarbij 
 gemeentes jaarlijks een deel van de inves
tering aflossen in plaats van dat ze alles in 
één keer moeten betalen, en dan kunnen 
we Nederland echt mooier maken.’ 

Ondergronds afvalsysteem 

maakt vuilnisman overbodig

Geen vuilcontainers meer op straat, en geen vuilnis wagens. Afval verdwijnt 24 uur per dag in 

inwerpopeningen en verlaat daarmee de openbare ruimte. Het klinkt als een utopie, maar het 

is de werkelijkheid van CentralNed. 



Boottocht becijferd
•	Retourtje	 met	 auto	 kost		 
   € 17,50 (max. 2 personen)   
•	Elk	half	uur	vertrekt	er	een 
   boot in  beide richtingen.
•	De	overtocht	duurt	ongeveer 
 20 minuten.
•	De	snelheid	van	de	boot	 is 
  11,5 knopen (20 km/uur).
•	Wachttijd	bij	druktepieken	 
 loopt  op tot 60 minuten.
•	Capaciteit	van	schip	Dokter 
   Wagemaker: 300 personen
   auto’s.

Rotterdam pakt uit: midden in de stad staat in 2013 een fraai vormgegeven kubus met 

een hoogte van 85 meter. Een deel van het gebouw bevindt zich onder de grond en sluit 

aan op Beurstraverse, in de  volksmond de ‘koopgoot’. Zo ontstaat er een enorm winkel-

gebied beneden het maaiveld. Met veel licht en lucht, zodat de bezoeker het gevoel heeft 

buiten te zijn.

8   de Onderbouwing  |   #2 #2  |   www.cob.nl      9 

Meerdere maaivelden 

zorgen voor intensief 

ruimtegebruik

Kubus benut ondergrond hartje Rotterdam 

‘Een tunnel leggen vanaf Den Helder naar Texel is niet 
eenvoudig,’ begint Janssen zijn betoog. ‘De afstand 
naar het eiland bedraagt zo’n 4,2 kilometer en het 
diepste punt ligt bijna dertig meter onder de zee
spiegel. Bovendien is er een behoorlijke stroming. 
Vooral dat laatste kan een complicerende factor zijn  
in het geval van een afgezonken tunnel.’ 
Dan slaat hij aan het rekenen. ‘De situatie is vergelijk
baar met die van de Øresundtunnel tussen Kopen
hagen en Malmö – de afstand is ongeveer hetzelfde. 
Die tunnel was in ongeveer vijf jaar gereed voor gebruik. 
Uitgaande van twee maal twee rijstroken denk ik aan 
een investering van zo’n 400 miljoen euro. Voor dat 
bedrag ligt er een verbinding compleet met alle beno
digde installaties en een tolsysteem. Daar komen dan 
nog kosten bij voor toe en afvoerwegen en eventueel 
voor aanpassing van de bestaande infrastructuur.’

Tolinkomsten
Met een zo grote investering lijkt een tunnel   
– zeker op de korte termijn – geen realistische optie  
als verbinding tussen het Waddeneiland en het vaste
land. Maar een tunnel gaat natuurlijk langer mee dan 
een boot. Janssen werpt een blik op de exploitatie
kosten en baten van de tunnel. Met 13.000 inwoners 
en een ruwe schatting van 1,2 miljoen bezoekers per 
jaar kan de tunnel in reisbewegingen al gauw rekenen 
op 10 miljoen euro aan jaarlijkse tolinkomsten. 
Een ritje door de tunnel kost dan € 4,60, net als bij de 
Westerscheldetunnel. Voor onderhoud en in bedrijf 
houden denkt Janssen aan ruim vier miljoen euro per 
jaar. Per saldo komt hij zo uit op een bedrag dat lang 
niet opweegt tegen de rente op de geïnvesteerde bouw
kosten. Een groei van inkomsten door een toenemend 
gebruik lijkt ook niet voor de hand te liggen.

Duurzame oplossing
‘Een tunnel voor Texel is al met al geen aantrekkelijke 
business case’, besluit Janssen. ‘Maar dat hoeft ook 
niet, want infrastructuur wordt nog steeds in hoofd
zaak gefinancierd met publiek geld. Vraag hierbij is: 
waar kan dit geld het meest effectief worden besteed?’ 
Een tunnel naar Texel scoort echter ook dan niet hoog 
volgens Janssen. Het enige voordeel van een tunnel is 
dat het een duurzamere oplossing is. ‘Ik stel me voor 
dat een veerboot meer vervuiling veroorzaakt dan 
auto’s die door een tunnel rijden.’ Dat Texel veel beter 
bereikbaar wordt, ook bij storm, hoeft voor Janssen 
geen voordeel te zijn. ‘Het is juist de charme van een 
eiland dat je er niet zomaar met de auto kunt komen. 
Zonde om die droom om zeep te helpen. Laat de 
 mensen dus maar lekker op de boot stappen.’

•  Ronald Zeijpveld

 

Contact
Wim Janssen, w.janssen@tectunnel.com

Een tunnel voor 
Texel?

Beeld: OMA

Dit voorjaar was er sprake van een aanbesteding voor de veer-

boot naar Texel. Maar waarom een boot? Is dat echt de beste 

verbinding? De Onderbouwing vroeg zich af of een tunnel ‘uit 

kan’ en legde het vraagstuk voor aan Wim Janssen, managing 

director van TEC (Tunnel Engineering Consultants).
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Tijdens de presentatie van het ontwerp van 
de kubus op 9 juni vertellen de architecten 
Rem Koolhaas en Floris Alkemade van het  
Office for Metropolitan Architecture (OMA) 
dat het gebouw in totaal maar liefst 120.000 
m2 aan vloeroppervlak heeft. De kubus biedt 
niet alleen ruimte aan detailhandel, maar ook 
aan cultuur en entertainment, kantoren en 
woonruimte. Aan de kant van de  Coolsingel 
vormt een langzaam aflopend plein een van 
de toegangswegen tot het ondergrondse 
 gedeelte van het gebouw. Het plein komt 
straks uit op de kelderverdieping van het 
bestaande ABN AMROpand. Dat blijft 
 behouden vanwege zijn monumentale status 
en is geïntegreerd in het ontwerp.  
Beneden de ondergrondse winkelruimte 
komen parkeerplaatsen. 

Koolhaas benadrukt dat de kubus het 
Rotterdamse centrum meer samenhang 
geeft. ‘De Lijnbaan, de Beurstraverse en 
het Binnenwegplein vragen om verknoping. 
De kubus staat in verbinding met deze drie 
 winkelstraten in het Rotterdamse centrum.’ 
De Beurstraverse is een winkelpassage die 
onder de drukke Coolsingel door loopt en ook 
een toegangsweg naar de metro bevat. Het 
deel van de kubus dat onder de grond ligt, 
sluit straks op de traverse aan, waardoor er 
één groot verlaagd winkelgebied ontstaat. 

De Beurstraverse
In zekere zin is de kubus een vervolg op de 
Beurstraverse. Ook deze heeft namelijk een 
belangrijke verbindende functie. Met de 
komst van de ‘koopgoot’ in 1996 werden de 
winkelgebieden ten oosten en ten westen van 
de Coolsingel rechtstreeks op elkaar aan
gesloten. Vóór 1996 moesten voetgangers 
de drukke Coolsingel oversteken om van de 
oostkant naar de westkant te gaan. Hier
door stagneerde de doorstroom van verkeer. 
Hoewel er nog steeds mensen voor kiezen om 
de drukke straat over te steken, ondervindt 
het verkeer aanzienlijk minder hinder nu de 

Beurstraverse er onderdoor loopt. De ‘koop
goot’ gaf het Rotterdamse stadshart meer 
samenhang; de kubus zal dat effect verster
ken door weer andere delen van het centrum 
te verbinden. 

Architectonische visie
Achter het ontwerp van de kubus schuilt 
een heldere architectonische visie. Kool
haas: ‘In de laatste decennia ligt de nadruk 
in Rotterdam op verticale bouw. Als je de 
stad van boven bekijkt, zie je een platte stad 
met steeds meer naalden. We wilden niet 
wéér een toren bouwen.’ Een kubusvormige 
constructie springt vanwege zijn afwijkende 
karakter direct in het oog en is zo eenvoudig 
herkenbaar als het hart van het centrum. 
Het is de bedoeling dat het gebouw uitnodigt 
en openheid uitstraalt. Lucht en daglicht 
spelen daarin een grote rol. ‘Om ook de lager 
gelegen delen van het gebouw te voorzien 
van lucht en licht, bevat de kubus een aantal 
vides. Het licht geeft het publiek de indruk 
buiten te zijn.’ Dit past bij de inrichting van 
de ‘koopgoot’. Ook hier heeft de bezoeker 
het gevoel zich ‘gewoon’ op het maaiveld te 
bevinden. De directe verbinding met de bui
tenlucht en de bomen en fonteinen en in de 
laaggelegen winkelstraat zorgen daarvoor.

‘Als je speelt met het maaiveld, bijvoorbeeld 
door het af te laten lopen en door verschil
lende niveaus boven elkaar aan te leggen, kun 
je schaarse ruimte intensiever gebruiken’, 
zegt Floris Alkemade van het OMA. ‘Op deze 
manier hoef je de ondergrond niet te veroor
delen tot Bfuncties. Bovendien geef je stede
lijke gebieden er meer dynamiek mee. Steden 
bestaan nog vaak uit eilanden met dwingende 
barrières, zoals wegen en tramrails.’ 

Mentaliteitsverandering
Het gebruik van de ondergrond vraagt 
volgens Alkemade om een mentaliteitsver
andering: ‘Er liggen veel kabels en leidingen. 
Die zijn er ooit door een ondernemer of 
overheid ingelegd met het idee: dit is ons 
terrein. Maar dat is al lang niet meer zo.’ Door 
de toenemende vraag naar ruimte, vooral 
in binnenstedelijke gebieden, zijn er steeds 
meer partijen betrokken bij de ondergrond. 
‘Voordat je aan een project begint, zul je 
daarom eerst om de tafel moeten met al deze 
partijen. Soms is het belangrijk om eerst 
archeologisch onderzoek te verrichten. Maar 
ook andere zaken, zoals kabels en leidingen 
en koudeopslag, horen erbij.’ 

Creatief omgaan met maaiveld
Arno Ruigrok, adjunctdirecteur van Multi 
Vastgoed, vindt net als Alkemade dat je 
ruimte effectiever kunt gebruiken door ver
schillende maaivelden te introduceren. Zijn 
bedrijf ontwikkelt de Rotterdamse kubus en 
ook andere projecten met meerdere maaivel
den. ‘Bijvoorbeeld La Vache Noire, een multi
functioneel gebied in Parijs. Het gebied bevat 
vier ondergrondse lagen: twee met parkeer
ruimte en twee met winkels.’ Bovenop het 
winkelgebied bevindt zich een park. Onder de 
grond is veel daglicht te zien, waardoor het 
nauwelijks opvalt dat de bezoeker zich onder 
het maaiveld bevindt. Dit soort constructies 
rekent af met het traditionele idee van één 
vlak en statisch maaiveld.

Meer informatie
Meer informatie over dit project is te vinden 
op www.oma.eu en www.multivastgoed.nl ‘We wilden niet 

wéér een toren 
bouwen.’

De ‘koopgoot’ gaat onder de Coolsingel door en verbindt daardoor de twee winkelgebieden aan weerszijden van deze drukke 

verkeersader. (Beeld: OMA, Multivastgoed)

Floris Alkemade (1961) 
is partner bij OMA. Hij werkt er 
sinds 1989, vanaf 1996 als 
projectdirecteur voor architec
tuur en stedelijke planning. Hij 
trok onder meer het project 
voor het stadscentrum van Al
mere. Daarnaast is Alkemade 
gasthoogleraar aan de Univer
siteit Gent.

Arno Ruigrok (1959) 
is adjunctdirecteur bij Multi 
Corporation. Hij houdt zich 
 onder meer bezig met onder
zoek en conceptontwikkeling 
en is lid van het management
team in Nederland. Voor zijn 
tijd bij Multi (sinds 2000) 
werkte hij voor andere ont
wikkelaars en consultants. Hij 
was daar betrokken bij ontwik
kelingen in vele  (Europese) 
steden.

Rem Koolhaas (1944) 
studeerde af aan de Architec
tural Association in Londen. In 
1975 richtte hij samen met 
Elia Zenghelis en hun beide 
echtgenotes Zoe Zenghelis en 
Madelon Vriesendorp het  Office 
for Metropolitan Art (OMA) op. 
Daarnaast is hij professor aan 
Harvard University en publi
ceerde hij uiteenlopende boe
ken over architectuur.

Foto: Dominik Gigler
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Beursplein in cijfers
Het Beursplein bevat 100.000 m2 winkel

gebied, 95 winkels en warenhuizen,  
108 appartementen en 800 parkeerplaatsen. 

Dagelijks passeren circa 80.000 mensen de 
300 meter lange ‘koopgoot’. In september 
1996 werd het Beursplein opgeleverd. De 

bouw kostte tweeënhalf jaar. Daar ging tien 
jaar planning  aan vooraf. 

Brug boven bouwput
Rondom het Beursplein lagen ook ten tijde 
van de bouw al veel kantoren en winkels. 
Om te zorgen dat deze bereikbaar bleven en 
om voetgangers niet te hinderen, plaatste 
HBM (het huidige BAM) een stalen brug van 
450 meter boven de bouwput. Kabels en 
leidingen die tijdens het project vrijkwamen, 
werden aan de brug opgehangen.

Logistieke megaoperatie
De constructie van het Beursplein was een geweldige logistieke uitdaging. 
Op het bouwterrein was geen ruimte voor opslag. Bovendien kon slechts 
één vrachtwagen per keer het bouwterrein op. Hierdoor vond er elk kwartier 
een transport plaats. Omdat dit een minutieuze planning vereiste, hield 
één medewerker zich daar fulltime mee bezig.

 Beursplein Rotterdam
Rotterdam krijgt een enorme kubus in het hartje van het centrum, pal 

naast het Beursplein, bekend van de ‘koopgoot’. Er ontstaat zo nog meer 

winkelgebied onder het maaiveld. 

Rendabiliteit
Ondergronds bouwen te duur? Niet altijd. Arno Ruigrok 

van Multi Vastgoed: ‘Waar veel vraag is, zijn de huren 
hoger. Bij grote ruimtedruk verdient de grote  

investering van ondergronds bouwen zich terug. Vooral 
de maaiveldbeleving is belangrijk. Sluiten winkels,  

bijvoorbeeld in de kubus, aan op een straat of plein 
in de open lucht, dan is de aantrekkingskracht op het 

publiek groter, met een positief effect op de omzet en 
daarmee op de hoogte van de huur.’ 

OMA en de ondergrond
Het Office for Metropolitan Architecture (OMA) maakt 
niet alleen bij de kubus van Koolhaas gebruik van de 
ondergrond.  Ook bij het masterplan Almere deed het 
bureau dat. De architecten creëerden een oplopend 
maaiveld tot een hoogte van 6 meter. Daaronder is tot 
een diepte van 1,5 meter ruimte voor een busbaan,  
een autoweg, winkels en parkeergarages. 

Kubus van OMA 
Het ontwerp van het OMA beslaat ongeveer 120.000 m2, 
waarvan 40.000 m2 kantoorruimte, 30.000 m2  detailhandel, 
20.000 m2 woningen en 15.000 m2 cultuur en vermaak. 
Naar verwachting start de bouw in 2011; twee jaar daarna 
wordt het gebied opgeleverd. Het project gaat ongeveer  
500 miljoen euro kosten. 

Beelden: OMA, Multivastgoed



Verkeer rondom de stad

Stagnatie 
op de ring

Veel Nederlandse steden kampen met de  beperkingen van hun wegennet. Lokale  

oplossingen verzachten het leed enigszins. De opening van de Hubertustunnel in 

Den Haag op 1 oktober bijvoorbeeld. Maar als het  aan hoogleraar infrastructuur 

prof. Frank Sanders  ligt, gaan we het binnenkort veel groter aanpakken:  

hij pleit voor een Nederlands ‘deltaplan voor mobiliteit’, met de  

Olym pische Spelen van 2028 als duwtje in de rug.
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Nederlandse ringwegen kampen 
met gebrek aan capaciteit

Mobiliteit bittere noodzaak Lef
Goed openbaar vervoer is volgens Sanders 
noodzakelijk om de Nederlandse fileproble
matiek op te lossen: ‘Momenteel heeft het 
OV een imagoprobleem. Het wordt gezien als 
een soort laatste redmiddel. In Groot Londen, 
qua oppervlakte vergelijkbaar met de Rand
stad, is forenzen met de metro veel normaler. 
Het imago van het OV in Nederland verbetert 
langzaam en het reizigersaantal groeit met 
vier à vijf procent per jaar. Dat is voorna
melijk autonome groei: de nieuwe reizigers 
zijn geen voormalige automobilisten.’ Voor 
het oplossen van het fileprobleem moet het 

OV een schaalsprong maken, zegt Sanders. 
Baanvakverdubbeling en verbeterde veilig
heidssystemen moeten het mogelijk maken 
dat treinen om de tien minuten rijden, als 
een metro. Ook hier komen ondergrondse 
oplossingen bij kijken, bijvoorbeeld om 
kwetsbare gebieden te sparen of bij gebrek 
aan bovengrondse ruimte. Sanders: ‘Dat kost 
veel geld, maar we moeten durven investe

ren in dit soort plannen. En we moeten dit 
soort voorzieningen ook een tijdje in de lucht 
durven houden, zodat het publiek eraan kan 
wennen. Zo is de RandstadRail in Den Haag 
vrij succesvol geworden. Het gaat bij het OV 
niet alleen om het hoofdspoor: de aanvoer
lijnen moeten met dezelfde frequentie rijden. 
Het is leuk als er iedere tien minuten een 
trein vertrekt, maar als je bus maar eens per 
uur rijdt, heb je er nog niets aan.’

OVerstappen
Het moet ook makkelijker worden om vanuit 
de auto over te stappen op de trein, zegt 
 Sanders: ‘Dan heb je het al snel over onder
grondse oplossingen, want rond stations is 
zelden genoeg bovengrondse ruimte beschik
baar voor een parkeerplaats. Veel stations 
hebben ook al ondergrondse ruimte.’ Maar 
zelfs als het OVnetwerk goed is, moeten 
de vervoerders werken aan hun imago, zegt 
 Sanders: ‘Iedereen is vóór goed openbaar 
vervoer. Dan kunnen al die anderen namelijk 
met de trein gaan en de auto laten staan, 
zodat het weer lekker rustig wordt op de weg.’

Fietspaden
Sanders pleit voor een deltaplan voor 
 mobiliteit: ‘Mensen zijn bereid om dagelijks 
 ongeveer anderhalf à twee uur te besteden 
aan verplaatsing. Dat is door de eeuwen heen 
en wereldwijd redelijk constant. Mensen 
gaan niet meer tijd in de auto doorbren
gen als het wegennet efficiënter wordt. 
En  mobiliteit is essentieel voor de manier 

waarop de samenleving in elkaar zit. We 
willen nu eenmaal dat de Albert Heijn in de 
binnenstad dagelijks verse producten aange
leverd krijgt. We  moeten durven investeren: 
als we de A4 MiddenDelfland in de jaren 
zeventig ondergronds hadden aangelegd, 
dan zou dat een heleboel geld hebben gekost. 
Maar daar zouden we nu allang geen last 
meer van hebben.’ Sanders hekelt wat hij 
‘onzinnige projecten’ noemt: ‘Geld dat je niet 
aan de A4 MiddenDelfland besteedt, moet 
je aan andere nuttige infrastructuur beste
den. Een voorbeeld: de hogesnelheidsverbin
ding  tussen  Amsterdam en Groningen is van 
de baan. Met dat geld gaan ze nu in Drenthe 
fietspaden aanleggen. Het is belachelijk 
dat een gebied waar de problematiek zeer 
beperkt is, zoveel geld krijgt. Daar hebben we 
niets aan.’

Stok achter de deur
Als het aan de hoogleraar ligt, stelt Nederland 
zich kandidaat om de Olympische Spelen van 
2028 te organiseren: ‘Dan hebben we een 
stok achter de deur voor een goede infra
structuur. Het zou een goede manier zijn om 
alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En 
krijgen we de Spelen niet, dan hebben we er 
toch een mooi wegennet aan over gehouden.’ 
Maar ook zonder Olympische kandidatuur zal 
Nederland vroeg of laat de problematiek on
derkennen en op gaan lossen, zegt  Sanders: 
‘De wal zal het schip keren. Mobiliteit is bit
tere noodzaak in ons land.’ 

De Nederlandse ringwegen kampen met 
twee problemen, zegt prof. Frank Sanders, 
hoogleraar infrastructuur aan de TU Delft: 
‘Een gebrek aan capaciteit, met name in de 
spits, en milieuoverlast. Doordat gemeenten 
het verkeer in toenemende mate naar buiten 
duwen, de ring op, rijdt op deze ringwegen 
een mix van bestemmingsverkeer en door
gaand verkeer. Voor het bestemmingsverkeer 
hebben ringwegen over het algemeen veel 
op en afritten.’ Een andere belemmering 
voor doorstroom is dat de nationale struc
tuur nooit volledig is afgebouwd. Sanders: ‘Er 
zou een compleet tangentsysteem komen bij 
Utrecht, bijvoorbeeld. Rotterdam zou recht
streeks verbonden worden met Amsterdam, 
maar het stuk A4 door MiddenDelfland is 
wegens milieubezwaren nooit gebouwd. Het 
alsnog bouwen van die ontbrekende schakels 
en het verbinden van de A6 met de A9 zou 
de fileproblematiek deels oplossen. Daar
naast moeten incomplete ringwegen worden 
voltooid. De Hubertustunnel in Den Haag laat 
zien dat ondergrondse oplossingen daar een 
belangrijke rol bij kunnen spelen.’

Efficiënter omgaan met capaciteit
Sanders wijst op de uitbreiding van de Rand
weg Eindhoven, die momenteel plaatsvindt: 

‘Die weg krijgt twee keer vier rijstroken, op 
sommige plaatsen zelfs twee keer vijf. Twee 
van die rijstroken zijn voor bestemmings
verkeer en de twee of drie andere zijn voor 
doorgaand verkeer. Door die twee stromen 
goed te scheiden, gebruik je de beschikbare 
capaciteit efficiënter. Dat doe je ook door af
ritten te verbeteren, iets waar Rijkswaterstaat 
momenteel mee bezig is. Met langere strepen 
en beter geregelde in en uitvoegprocessen 
benut je de hoeveelheid beschikbaar asfalt 
beter. De winst van dit soort maatregelen is 
klein, maar iedere procent verbetering is er 
één. Bovendien: een extra streep op de weg 
kost bijna niets. Ook de aanleg van twee
baans in en uitvoegstroken en het verlengen 
van de stroken heeft effect.’

Schaalsprong
Maar de problematiek rond de ringwegstruc
tuur is niet alleen op te lossen met meer 
asfalt, zegt Sanders. Hij heeft grote verwach
tingen van dynamisch verkeersmanagement: 
‘Je kunt mensen een reisadvies geven met 
matrixborden. Dat gebeurt nu al. Over niet 
al te lange tijd kan ook navigatieapparatuur 
bepalen of je het beste rechtsom of linksom 
over de ringweg kunt.’ Dynamisch vervoers
management raakt steeds meer ingeburgerd. 
Sanders: ‘Nu al kijken sommige logistieke 
 bedrijven niet alleen naar welke routes ze 
gaan rijden, maar ook op welk moment van 
de dag ze dat het beste kunnen doen. Over 
een paar jaar gaan mensen dat ook privé 
doen. Een advies bestaat bijvoorbeeld uit 
het optimale tijdstip en het vervoertype voor 
dat moment. Zoals de auto of het openbaar 
vervoer. Het gevolg: de pieken vlakken af. De 
daluren worden dan natuurlijk wel drukker.’

De Nederlandse wegen staan onder druk. In de Randstad over-

schrijdt de hoeveelheid verkeer de maximale capaciteit. Om het 

mobiliteits–probleem op te lossen is een heel pakket aan maatrege-

len nodig, zegt hoogleraar infrastructuur Frank Sanders: ‘Als we de 

A4 Midden-Delfland in de jaren zeventig ondergronds hadden 

aangelegd, waren we nu allang van de problemen af geweest.’

De Zomerspelen 
van 2028 als  

duwtje in de rug?

 Frank Sanders bij het punt waar de A4 Midden-Delfland ophoudt. (Foto: Merlin Daleman)

Frank Sanders 
Prof. ir. Frank Sanders is hoogleraar 
infrastructuur aan de TU Delft en se
nior consultant bij Arcadis. Sanders’ 
onderzoeksgebieden  reiken van 
transport en infra structuur tot op
timalisatiemodellering,  milieu en 
ruimtelijke ordening. Hij richt zich 
ook op  publiek/private partnerships 
en is adviseur voor veel  gemeenten 
en  instituten, waaronder TNO. 
 Contact: F.M.Sanders@tudelft.nl 
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Den Haag

In de Structuurvisie Den Haag 2020 

Wereldstad aan Zee, is Den Haag een stad 

met internationale allure en de infra-

structuur die daarbij hoort. Projectleider 

Marcel Wijermans: ‘Het internationale 

deel van de stad is slecht bereikbaar, dat 

moet veranderen.’

‘De Structuurvisie heeft twee speerpunten’, zegt 
 projectleider Marcel Wijermans. ‘Ten eerste heeft   
Den Haag de potentie zich verder te ontwikkelen als 
internationale stad. Er zijn al veel internationale bedrij
ven en organisaties gevestigd en we hebben natuurlijk 
de ambassades, het Vredespaleis en het Internationaal 
Gerechtshof. Daarnaast is Den Haag de enige grote 
stad in Nederland aan zee, met een strand, een haven 
en een boulevard. Daar doen we nu nog te weinig mee.’ 
Het inwonertal zal de komende jaren groeien. Rondom 

de stad is geen ruimte voor nieuwbouw, dus de groei 
moet binnenstedelijks worden opgevangen.
Bereikbaarheid speelt een belangrijke rol bij de toe
komstplannen, vertelt Wijermans: ‘Het internationale 
deel is het slechtst bereikbare gedeelte van de stad. 
Willen we onze ambities verwezenlijken, dan moet dat 
veranderen. Daarom willen we een vervolg geven aan 
RandstadRail. We willen haaks op het huidige traject 
nieuwe lijnen toevoegen, naar de kust toe.’

Internationale ring
Een ringweg moet de autobereikbaarheid van  Den Haag 
verbeteren, zegt Wijermans: ‘Een deel daarvan zal  
bestaan uit een weg parallel aan de A4. De huidige 
A4 zit echt aan zijn maximumcapaciteit. Doorgaand 
verkeer en bestemmingsverkeer moeten hier van elkaar 
worden gescheiden. Hiervoor gaan we met het rijk eerst 
een aantal verschillende opties doorberekenen.’  
Een ander deel van de ring dat Den Haag onder handen 
neemt, is de noordwestelijke hoofdroute. Wijermans: 
‘Dat is een flinke uitdaging, want het noordwestelijk 
tracé loopt dwars door een mooi deel van de stad.  
Het traject wordt overal tweemaal tweebaans en gaat 
op sommige plaatsen ondergronds. Net zoals dat bij 
de noordelijke randweg is gebeurd, met de Hubertus
tunnel als sluitstuk.’ Op het zuidelijke deel van de 
internationale ring moet de doorstroming flink worden 
bevorderd, zegt Wijermans: ‘Na de aanleg van de A4 
MiddenDelfland verwachten we daar meer verkeer.’

Bereikbaarheid essentieel
De structuurvisie mikt op versterking van de ruimte
lijke economische structuur van de stad met 2020 
als een richtpunt, zegt Wijermans: ‘We maken op dit 
moment masterplannen voor meerdere deelgebieden 
en we voeren verkenningen uit voor de benodigde 
infrastructuur. We zijn in elk geval van start gegaan.’ 
Uiteindelijk moet de doorstroomsnelheid van verkeer 
binnen de stad omhoog, zegt Wijermans: ‘Daar wordt 
de bereikbaarheid beter van. En goede bereikbaarheid 
is essentieel als je een aantrekkelijke vestigingsstad wil 
zijn voor internationale bedrijven en instellingen.’

Nieuwe ring voor een  
wereldstad aan zee

Zoals alle infrastructurele oplossingen kent 
ook de Hubertustunnel een lange geschiede
nis. In dit geval zelfs een zéér lange geschie
denis: al in de jaren ’60 was duidelijk dat 
het noorden van Den Haag anders ontsloten 
moest worden dan via de Waalsdorperweg. 
Ook was toen al duidelijk dat een tunnel de 
enige oplossing was om voldoende ruimte te 
creëren voor een tweemaal tweebaansweg. 
‘Maar de eigenaar van de grond, het ministe
rie van Defensie, wilde geen tunnel onder zijn 
terrein. Bovendien kwam de milieubeweging 
in verzet’, vertelt projectmanager Paul Janssen. 
En zo belandde het project in de ijskast.

Minimale zetting
Eind jaren ’90 werd de verkeerssituatie  

onhoudbaar. Dit leidde tot het besluit een 
tunnel te boren. Den Haag koos uiteindelijk 
voor een conventioneel geboorde tunnel. De 
begroting van het project beliep € 150 mil
joen. In 2003 werd de tunnel aanbesteed en 
in 2004 startte de Hubertus Tunnel Combi
natie met de aanleg. ‘Het is de langste stad
stunnel van Nederland’, zegt Janssen. Nog 
trotser is hij op een ander wapenfeit: ‘Het is 
de eerste geboorde tunnel die daadwerkelijk 
onder gebouwen – van defensie – doorloopt 
en die vlak langs particuliere bewoning gaat.  
We wilden de schade door trillingen en zet
ting minimaliseren en dat is gelukt: we zijn 
overal onder 1 centimeter zetting gebleven!’ 
Een geavanceerd monitoringsysteem dat 
uiterst nauwkeurig de zettingen op het maai

veld bijhield en de gegevens real time doorgaf 
aan de operators van de tunnelboormachine, 
bleek daarbij zeer waardevol. ‘De operators 
konden elk moment ingrijpen, bijvoorbeeld 
door de machine te stoppen of meer grout te 
pompen’, zegt Janssen. Bovendien werd over 
het project open en proactief gecommuni
ceerd met de omwonenden over onvermijde
lijke trillingen.

Domino-effect
Niet alles zat mee, twee dingen gingen mis. 
De bedachte paalfundering voldeed niet en 
er moesten veel meer palen de grond in dan 
vooraf becijferd. En met nog slechts twintig 
meter te boren, vielen op het allerlaatste 
moment acht van de twaalf motoren van de 
tunnelboormachine uit. Janssen: ‘Er trad een 
dominoeffect op. We dachten dat we nog 
één dag boren voor de boeg hadden, maar het 
werden drie weken.’ Desondanks bleef het 
project zowel binnen de planning als binnen 
de begroting. Janssen kijkt dan ook tevreden 
terug op het traject. ‘Het is een betrekkelijk 
pijnloos geboorde tunnel’, besluit hij.

Marcel Weijermans 
is projectleider bij de afdeling Ruimte lijke 

Ordening bij de Dienst Stedelijke Ontwik

keling van de  gemeente Den Haag. 

Contact: m.weijermans@dso.denhaag.nl 

Hubertustunnel Den Haag

Pijnloos geboord
In oktober 2008 wordt de Hubertustunnel in Den Haag opgeleverd. 

Deze langste stadstunnel in Nederland vormt het laatste onderdeel  

van de Noordelijke Randweg. Vanwege de bebouwing en om het 

Hubertusduin te sparen werd op 20 meter diepte een tunnel geboord 

van anderhalve kilometer lengte. De schade voor omwonenden  

bleef minimaal. 

Paul Janssen 
is projectmanager Hubertustunnel 
bij de gemeente Den Haag. Hij 
was eerder betrokken bij de aanleg 
van de boortunnel Pannerdensch 
Kanaal. Contact: info@ponton.nl 

Marcel Weijermans bij het knooppunt Prins Clausplein (Foto: Merlin Daleman)

Paul Janssen in de Hubertustunnel (Foto: Merlin Daleman)
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Vier voorbeelden 
van buiten de  
Randstad  

Amersfoort

Filemijders zetten ringweg  
onder druk 

Wat gebeurt er buiten de Randstad op het gebied van 
ringinfrastructuur? Gemeenten Amersfoort, Deventer en 
Eindhoven hebben heel diverse oplossingen. Verder laat 
het voorbeeld van Madrid zien hoe een buitenlandse  
miljoenenstad congestie bestrijdt. 

Deventer 

Innoveren in infra:  
folie in U-profiel

Barrières
De ringstructuur van Amersfoort bestaat 
uit de stadsring direct om het centrum, een 
ringweg die de verschillende wijken rond het 
centrum met elkaar verbindt en een noor
delijke en zuidelijke rondweg die de buiten
wijken met elkaar verbinden. De stadsring, de 
ringweg en de rondwegen zijn niet gesloten. 
Richters: ‘Dat heeft vooral te maken met de 
rivier de Eem en de landschappelijke waarden 
daaromheen en met het grote NSemplace
ment in het westen. Die barrières maken het 
vrijwel onmogelijk om de ringstructuur te 
sluiten.’ Vanwege de niet gesloten ring kan 
het lokale verkeer niet altijd via de kortste 
route de gemeente binnenrijden. Ook is een 
deel van de radiaalwegen en ringwegen niet 
optimaal ingericht voor de huidige verkeers
stromen. Richters: ‘Doorgaand verkeer gaat 
dan door gebieden waar ook veel woon of 
winkelfuncties zijn. Het ontbreekt aan ruimte 
om bijvoorbeeld voor fietsers een vrijliggend 
fietspad aan te leggen.’

Driehoek
Richters ziet op de korte en middellange 
termijn verschillende oplossingen voor het 
verkeersprobleem: ‘We zijn met alle weg
beheerders in de regio in gesprek over het 
verkeer in de driehoek A1A27A28, onder 
de noemer Pakketstudie Driehoek. We kijken 
dan naar mogelijkheden om het wegennet 
te verbeteren of uit te breiden, maar dat niet 
alleen. We willen het openbaar vervoer en de 
fiets aantrekkelijker maken. En dynamisch 
verkeersmanagement gaat in de toekomst 
ook een rol spelen, al zal dat door onze 
incomplete ringstructuur niet de maximale 
flexibiliteit opleveren.’ Over tien jaar zullen 
de belangrijkste knelpunten voor auto
mobilisten binnen de stad verdwenen zijn, 
voorspelt Richters. ‘En voor fietsers en OV 
gaan we de infrastructuur de komende jaren 
flink verbeteren.’

Problemen	met	de	ringinfrastructuur	beper-
ken	zich	niet	tot	de	Randstad.	Knooppunt	
Hoevelaken	zorgt	voor	de	nodige	verkeers-
drukte	in	Amersfoort.	Het	feit	dat	de	ringweg	
niet	sluit,	draagt	nog	verder	bij	aan	de	druk	
op	het	stadswegennet.	

Amersfoort ligt in de rechterbenedenhoek 
van de driehoek A1 (Apeldoorn – Hilversum), 
A27 (Utrecht – Zwolle) en A28 (Utrecht – 

Almere). Adjunct hoofd verkeer en vervoer 
bij de gemeente Peter Richters: ‘De stad is 
wat dat betreft prima bereikbaar, maar we 
hebben wel te maken met een fileprobleem 
rond de stad.’ Bekend van filemeldingen is 
knooppunt Hoevelaken, waar de A1 de A28 
kruist. ‘Niet alleen staat er verkeer stil op de 
snelwegen, veel mensen proberen de files te 
ontwijken. Hierdoor wordt het ook druk op an
dere delen van het wegennet in Amersfoort.’

Deventer	heeft	geen	ringweg:	de	drukke	
Amstellaan	splijt	de	Rivierenwijk	in	tweeën.	
Wijkbewoners	aan	weerszijden	van	de	weg	
hebben	moeite	elkaar	te	bereiken.	Ook	de	
verkeersveiligheid	kan	stukken	beter.	Alle	
reden	dus	om	de	weg	te	reconstrueren.	

Ooit was de Amstellaan een provinciale weg 
die het noorden van de stad verbond met de 
A1. Een provinciale weg is de Amstellaan niet 
meer, maar de weg blijft wel dé verkeersslag
ader van Deventer. Senior projectmanager 
gebiedsontwikkeling Gerlinda Tijhuis:  
‘Het is een hele drukke weg, met het druk
ste kruispunt van heel Deventer. Sommige 
 aansluitingen van de Amstellaan op de wijk 
zijn minder veilig. Bovendien splijt de weg de 
wijk letterlijk in tweeën.’ Al enkele jaren zoekt 
Deventer naar een oplossing. ‘Eerst heb
ben we onderzocht of we het maaiveld niet 
gewoon zeven meter op konden tillen en de 
weg eronderdoor laten lopen. Vanuit steden
bouwkundig perspectief was dit geen optie: 
het was gewoon geen gezicht.  Verdiepte 

aanleg in een betonbak bleek te duur en  
te tijdrovend.’ 

U-polder met folie
Wat nu? Tijhuis: ‘We ontdekten dat Rijks
waterstaat in ’94 een proefproject had 
uitgevoerd naar een Upolder met folie: 
een soort Uvormig bakprofiel, waarin geen 
beton wordt gestort maar folie van een paar 
 millimeter dik wordt gelegd.’ In het algemeen 
is er behoorlijk wat ervaring met de toepas
sing van deze folies bij taluds, maar voor 
rechte wanden is er met de Upolder nog 
weinig ervaring opgedaan. Met de toepas
sing in Deventer verandert deze situatie. 
‘We brengen de weg twee meter omlaag en 
 bekleden de bak met folie. Het maaiveld 
gaat drie meter omhoog en overkluist de 
weg grotendeels. Er ontstaat dus bijna een 
 tunnel, met 2 x 2 rijstroken. Op de overklui
zing komen woningen en een wijkvoorzie
ningencentrum.’ De verdiepte Amstellaan is 
alleen bestemd voor doorgaand verkeer, de 
 Rivierenwijk zelf krijgt een andere ontsluiting. 

Plattegronden: Sirene Ontwerpers
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De stevigheid van de overbouwde weg staat 
niet ter discussie. ‘De weg ligt in een gebied 
met een stevige kleilaag’, zegt Tijhuis. Het 
grondwater is wél een bron van zorg. ‘Voor de 
zekerheid brengen we een overgedimensio
neerd pompsysteem aan.’

Risico’s bij woningcorporatie
De regie voor het hele project ligt bij de 
woningcorporatie. ‘Het gemeentelijk budget 
voor aanleg van een weg op maaiveldniveau, 
plus een beperkte aanvullende bijdrage, krijgt 
de corporatie. In ruil daarvoor draagt zij de 
risico’s’, zegt Tijhuis. Uiteraard zijn er nauwe 
kaders vastgesteld en heeft de gemeente een 
controlerende rol. Door de bewoners vooraf 
te laten meepraten, is de inspraakprocedure 
doorlopen zonder één enkele inspraak
reactie. Medio volgend jaar start de bouw en 
ongeveer anderhalf jaar later heeft Deventer 
een nieuwe Amstellaan. ‘Het is spannend, 
vernieuwend en ambitieus’, aldus Tijhuis. 
‘Het zal een impuls aan de wijk geven.’  
• Alinde Wolthuis

Madrid

Van nachtmerrie naar droom
verkeer heeft er last van. We merken het 
direct als er file staat op de A2, want veel 
automobilisten proberen die te omzeilen via 
de hoofdwegen in de stad. Door dit sluip
verkeer slibben ook deze wegen dicht. De 
verbreding van de Randweg moet daar een 
eind aan maken.’

Verkeersstromen scheiden
Op dit moment bestaat de Randweg 
 Eindhoven nog uit 2x3 rijstroken. ‘De nieuwe 
Randweg telt 4x2 rijstroken: in het midden 
2x2 voor het doorgaande verkeer, aan de 
buitenkant 2x2 voor het regionale verkeer. 
Op die laatste rijstroken worden alle   
op en afritten aangesloten, want dat zijn  

de belangrijkste fileveroorzakers. Daar heeft 
het doorgaande verkeer straks geen last meer 
van.’ Deze scheiding van verkeersstromen én 
de toename van het asfalt moeten samen de 
doorstroming verbeteren, ook in de stad zelf. 
‘Er komen bovendien extra aansluitingen. De 
High Tech Campus Eindhoven bijvoorbeeld 
heeft een eigen op en afrit gekregen, zodat 
het verkeer van en naar de Campus niet meer 
door de stad hoeft.’

Geen tunnels
Het project verloopt volgens planning. Dit 
betekent dat het verkeer de nieuwe Randweg 
Eindhoven in 2010 in gebruik zal nemen. Het 
zal geen tunnels tegenkomen op het tracé. 
Er was geen aanleiding om voor oplossingen 
beneden maaiveld te kiezen, verklaart Teu
nissen: ‘Op de route liggen geen obstakels, 
er is voldoende ruimte om te bouwen en alle 
milieunormen, bijvoorbeeld op het gebied 
van geluid en luchtkwaliteit, worden gehaald. 
Tunnels zijn dus nooit aan de orde geweest.’

Eindhoven

Verbreding 
Randweg van 
2x3 naar 4x2
Ten	westen	van	Eindhoven	valt	17	kilometer	
van	de	A2	samen	met	de	Randweg.	De	files	
daar	treffen	het	doorgaand	verkeer,	maar	ook	
de	stad	zelf	slibt	dicht.	Om	de	verkeersdoor-
stroming	te	verbeteren	besloot	Rijkswater-
staat	de	Randweg	Eindhoven	te	verbreden	en	
doorgaand	en	regionaal	verkeer	te	scheiden.

De A2 gaat op de schop. De snelweg van 
 Amsterdam naar Maastricht is de belangrijk
ste noordzuidverbinding in ons land, maar 
kan het sterk toegenomen verkeersaanbod 
niet aan. Om de verkeersdoorstroming te 
 verbeteren plande Rijkswaterstaat 25 
projecten op de 212 kilometer lange snelweg. 
Tussen de knooppunten Batadorp en 
Leenderheide zijn de problemen groot, 
verklaart Robert Teunissen, verkeersplano
loog bij de gemeente Eindhoven: ‘Het staat 
daar vaak vast. Dat is vervelend voor het 
doorgaande verkeer, maar ook het regionale 

Door sluipverkeer 
slibben de wegen 

in de stad dicht
Al	sinds	de	jaren	zeventig	kampt	Madrid	met	
enorme	verkeersproblemen.	De	aanleg	van	
nieuwe	wegen	kon	de	voortdurende	files	
slechts	tijdelijk	oplossen.	Daarom	startte	de	
Spaanse	hoofdstad	enkele	jaren	geleden	een	
gigantisch	project	om	de	infrastructuur	te	
vernieuwen.	Het	pronkstuk:	een	3.650	meter	
lange	verkeerstunnel	door	het	hart	van	de	
stad.	In	25	maanden	geboord.

Madrid is een nachtmerrie voor de auto
mobilist. In de binnenstad ligt een immens 
netwerk van drukke achtbaanswegen en 
 honderden kronkelende straatjes. Rond de 
stad liggen maar liefst vier ringwegen die 
kruisen, samenkomen en weer splitsen en die 
zeven snelwegen naar alle uithoeken van het 
land met elkaar verbinden. Ondanks dit enor
me weggennet staan de zes miljoen inwoners 
van de stad zowel overdag als ’s avonds vaak 
in de file. Daarom zijn de voorbereidingen 
voor de aanleg van een vijfde ringweg, de  
170 kilometer lange M60, inmiddels 
gestart. Maar ook de ondergrond wordt 
benut om de verkeersproblemen het hoofd 

te bieden. Eén van de ringwegen, de M30, 
is sinds vorig jaar niet alleen uitgebreid met 
zes extra rijstroken, maar duikt ook met een 
3.650 meter lange verkeerstunnel onder het 
centrum van de stad door.

Recordbreker
De M30 verkeerstunnel brak records.  
De tunnelboormachine die Herrenknecht 
speciaal voor dit project in twaalf maan
den bouwde, had een diameter van 15,20 
meter – een record. De reusachtige TBM 
legde het hele traject in slechts 25 maanden 
af – opnieuw een record. Madrid koos voor de 
aanleg van de tunnel om te voorkomen dat 
snelwegen elkaar zouden kruisen, wat niet 
bevorderlijk is voor de verkeersdoorstroming. 
Bovendien is ruimte bovengronds schaars in 
het dicht bebouwde centrum van Madrid.  
De tunnel bood tevens de mogelijkheid om 
de geluidsoverlast en luchtvervuiling door 
het verkeer in te dammen in de stad. Kortom, 
bouwen onder het maaiveld was dé manier 
om de kwaliteit van leven voor de stads
bewoners te verhogen. 

Handboek folieconstructies
CURB&I werkt aan de update van het handboek 
folieconstructies dat eind dit jaar verschijnt 
(ook digitaal). Meer informatie: 
Arie Reij, CURB&I, telefoon: 06  46 22 88 49
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Hulp op grote diepte

Afzinken per 
duikboot
Strukton bouwt een zinktunnel voor  
de BusanGeoje link in ZuidKorea.  
De tunnelelementen worden 
onbemand afgezonken. Voor nood
gevallen bedachten ze een oplossing: 
een duikboot. Na een uitvoerige 
haalbaarheidsstudie en marktverken
ning kocht Strukton in Miami een 
dertig jaar oude SelfPropelled Diving 
Bell (SPDB) en nam tijdelijk twee 
ervaringsdeskundigen in dienst. De 
‘sub’ werd opgeknapt en aangepast 
aan de moderne tijd. ‘Alle stateof
theart technologieën zitten erin’, 
vertelt Niek Reitsma van Strukton 
enthousiast. ‘Want op termijn willen 
we de SPDB ook inzetten voor andere 
klussen op grote diepte tot driehon
derd meter. Denk bijvoorbeeld aan 
zeebodemonderzoek en onderhoud 
aan petroleumplatforms en kabels  
en leidingen in de Noordzee.’ 

Op deze foto zien we het moment van 
droogpassing op de aanlandingstoren 
van het element.

• Timo van Poppel

Beeld: Strukton
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Begin dit jaar startte in Zuid-Korea een 

prestigieus tunnelproject: de aanleg van  

één van de diepst afgezonken tunnels   

ter wereld. In de baai Jinhae worden  

18 tunnelelementen van 180 meter lang 

afgezonken naar een diepte van 55 meter 

om samen een 3,2 kilometer lange 	

verkeerstunnel te vormen. Uitvoerder 

Strukton Afzinktechnieken haalt alle 

technologische noviteiten uit de kast om 

de bijzondere klus te klaren – zelfs een 

duikboot. In Roermond wordt de ‘sub’ 

vaarklaar gemaakt.

Afzinken  
naar 
nieuwe  
diepten

conventionele afzinktunnels.’ Voor de eerste plaats
bepaling rustte Strukton de elementen uit met een 
‘pennenvang’, een grote constructie die over de neus 
van de elementen gaat en ze goed op elkaar laat 
aansluiten. En om het afzinkproces nauwkeurig te 
kunnen beheersen en bewaken zijn de elementen 
uitgerust met op afstand bestuurbare kleppen en 
regelapparatuur. Obladen: ‘Strukton Systems heeft 
programmatuur ontwikkeld, waarmee we het hele 
afzinkproces real time kunnen volgen via internet.  
Als er iets misgaat, kunnen we snel ingrijpen.’

Zuinig op mensen
Het hightechkarakter van het project heeft veel 
 voordelen, maar er kleeft ook een nadeel aan: het 
 afzinken gebeurt onbemand. ‘Dat maakt ons kwets
baar, want er kan altijd iets gebeuren’, zegt Reitsma. 
‘Als tijdens het afzinken bijvoorbeeld een klep blijft 
hangen, moeten onze engineers in het element   
kunnen om dit te herstellen. Maar engineers zijn  
geen duikers. Hoe krijg je ze daar op een verantwoorde 
en veilige  manier zonder toegangsschacht? Eén van 
onze  uitvoerders bedacht een oplossing: met een  
kleine reddingssub  een SPDB.’ Het is een arbo
verantwoord alternatief voor duiken, want Strukton   
is zuinig op haar mensen. ‘Veiligheid voor alles: zie  
het als een bijzondere vorm van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.’

Generale repetitie
De SPDB is negen meter lang en en heeft twee com
partimenten: voor in de stateoftheart cockpit zitten 
de piloot en copiloot, achterin is plaats voor drie 
duikers. De sub is uitgerust met zes camera’s, die er 
samen met de camera’s van de duikers voor zorgen dat 
het proces in de diepte nauwkeurig kan worden gevolgd 
vanuit het controlecentrum. Dat bevindt zich nu nog 
op de ponton in de Noorderplas in Roermond. ‘Daar 
 bouwen we de gerenoveerde sub af en voeren we tests 
uit’, legt Reitsma uit. ‘We beginnen met de ‘tenen’ in 
het water en gaan steeds dieper. Na elke test evalueren 
we: hoe functioneert de SPDB, welke meldingen geven 
de  sensoren en hebben we onze doelen behaald? Zo 
werken we toe naar de generale repetitie. Pas als we 
100% tevreden zijn, gaat de sub naar ZuidKorea.’ 
Volgens de planning begint die reis in week 33. Daar 
worden uiteindelijk de piloot en copiloot getraind om 
met de SPDB te werken. Hopelijk voor niets, want hoe 
enthousiast de mensen van Strukton ook zijn over hun 
nieuwe aanwinst, ze hopen vooral dat zich in Zuid
Korea geen calamiteiten voordoen. • Timo van Poppel

      

Contact
Niek Reitsma, nreitsma@strukton.com
Bas Obladen, bobladen@strukton.com 

Hoewel het een van de eerste zomerse dagen van het 
jaar is, ligt Recreatiegebied Maasplassen in Roermond 
er op donderdagochtend 24 juli rustig bij. Alleen op 
een ponton in de Noorderplas wordt hard gewerkt. Daar 
is Onderwater Techniek Nederland (OTN), een poot van 
Strukton Specialistische Technieken, een week eerder 
begonnen met het afbouwen en testen van een kleine 
duikboot, een SelfPropelled Diving Bell (SPDB). Gaat 
Strukton de duikwereld veroveren? ‘Nee hoor’, lacht 
Niek Reitsma, directeur van OTN. ‘We gaan de SPDB 
inzetten bij het afzinken van de BusanGeoje tunnel in 
ZuidKorea. Hoewel, eigenlijk hopen we dat we de boot 
helemaal niet nodig hebben…’

Prestigieus tunnelproject
Om die uitspraak te begrijpen moeten we van Roer
mond naar ZuidKorea. Tweeënhalf jaar geleden werd 
Strukton Afzinktechnieken gevraagd voor een prestigi
eus tunnelproject: het afzinken van een verkeerstunnel 
in de baai Jinhae tussen de havenstad Busan en het 
eiland Geoje. Veel ZuidKoreanen recreëren op het 
eiland, maar het kost hen drie uur om daar te komen. 
Twee tuibruggen met een totale lengte van 4,5 kilo
meter en een tunnel van 3,2 kilometer moeten die 
reistijd terugbrengen tot veertig minuten. ‘De tunnel 
krijgt twee keer twee rijstroken, een uitwendige breedte 
van 30 meter en een uitwendige hoogte van 10 meter’, 
vertelt Reitsma. ‘Hij komt te liggen op een diepte van  

55 meter en wordt daarmee één van de diepst afge
zonken tunnels ter wereld.’ Daarvoor gaat Strukton in 
totaal 18 tunnelelementen met een lengte van 180 
meter afzinken. Vier daarvan liggen al op hun plaats; de 
overige veertien volgen de komende vier jaar. Reitsma: 
‘Dat lijkt lang, maar vanwege wind en golfslag kunnen 
we alleen van oktober tot en met maart werken.’

Technologische noviteiten
Het is een technisch gecompliceerd project. Niet alleen 
door de klimatologische omstandigheden, ook van
wege de lengte van de tunnelelementen, verklaart Bas 
Obladen, senior adviseur bij Strukton Engineering. ‘Het 
is lastig om die op één lijn te krijgen. Bij kortere tunnel
elementen zet je de vijzels in de zinkvoegsparingen en 
‘kwispel’ je ze recht. Deze tunnelelementen zijn daar
voor te lang. Als oplossing hebben we een constructie 
ontwikkeld, waarin twee enorme tangen de elementen 
vastpakken, op hun plek zetten en uitlijnen.’
Dat gebeurt niet zoals gebruikelijk vanuit een toegangs
schacht en een meettoren. Daarvoor ligt de  
tunnel te diep. Strukton ontwikkelde een nieuwe 
methode om de pashoek te meten. ‘Die werkt met vier 
paspennen en een ‘tautwire’, een draad die door de 
tunnel elementen loopt en hun hoek meet’, licht 
Reitsma toe. ‘Dat werkt beter dan we hoopten. De  
eerste vier tunnelelementen liggen tot op twee centi
meter nauwkeurig; een kleinere afwijking dan bij  

Strukton duikt onder in Zuid-Korea

Overzichtsfoto	van	het	tracé	in	de	Jinhae-baai Opgedreven	tunnelelement	in	het	bouwdock

De	‘sub’	gereed	in	Miami	voor	vertrek	
naar	Nederland	(Beeld:	Strukton)
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uit de school geklapt

Afstudeeronderzoek bij Bosporus

Directe aansluiting  
boor- en zinktunnel 

Mexicaanse studenten studeren af bij CARUS

Aardbevingbestendige afzinktunnel
Een	tunnel	afzinken	in	een	stad	waar	niemand	opkijkt	
van	een	aardbeving,	in	een	land	waar	geen		ervaring	is	
met	afzinken.	Hoe	pak	je	dat	aan?	Dat	was	de	
afstudeer	opdracht	van	twee	Mexicaanse	uitwisselings-
studenten	in	Utrecht.	

Nederland staat bekend als afzinktunnelexpert. Mede 
daarom kozen Horacio Sajid Barba Gomez en Diego 
Hernandez Orendain Nederland voor hun laatste 
studiejaar Civiele Techniek. De studenten vonden een 
goede case study in Coatzacoalcos. De naam verwijst 
naar een rivier, stad en haven aan de Golf van Mexico. 
Aan de oostkant van de riviermond ligt het grootste 
petrochemische complex van LatijnsAmerika, aan de 
westkant een stad met 240.000 inwoners. 

Nederlandse ervaring
Waarom moet er een afzinktunnel komen in Coatza
coalcos? ‘De brug die er nu ligt heeft te weinig capaci
teit’, vertelt Horacio. ‘Een nieuwe brug moet erg hoog 
worden om zeeschepen te laten passeren naar de 
 havens. Hoe hoger, hoe duurder. Bovendien nemen 
langere toeritten te veel ruimte in beslag. Een geboor
de, diepe tunnel heeft hetzelfde ruimteprobleem.  

Met een afzinktunnel besparen we zowel ruimte als 
aanlegkosten.’ In Mexico zijn ze tot dezelfde conclusie 
gekomen: de afzinktunnel is al in aanbouw. Als 
afstudeeropdracht werkten de twee uitwisselings
studenten een deel van het ontwerp uit. Het spannend
ste vraagstuk: wat gebeurt er met een afzinktunnel bij 
een aardbeving?

Maximale aardbeving
‘Voor een grote omgevingsfactor zoals een aardbeving, 
zijn vast grote aanpassingen aan het ontwerp nodig, 
dachten we aanvankelijk. Het tegendeel bleek: het gaat 
om relatief kleine aanpassingen. Slimme keuzes voor 
de fundering, de voorspanning van de tunnelelemen
ten en de aansluitingen volstaan. We ontwierpen onder 
meer een aangepast GINAprofiel voor de waterdichte 
verbindingen tussen de tunnelelementen,’ legt Diego 
uit. De resultaten zijn bemoedigend. Betekent dit dat 
er meer afzinktunnels komen in Mexico? Horacio:   
‘Ik denk het niet, hoewel ik er graag aan zou mee
werken.’ ‘Het probleem is geld,’ valt Diego hem bij.  
‘Dat is er niet. Civieltechnisch biedt een afzinktunnel 
vaak een prachtige oplossing, maar Mexico heeft 
andere prioriteiten.’ • Annebeth Lasseur

Sandro Castellani
Sandro Castellani scoorde een acht voor 
zijn scriptie. Inmiddels is hij als construc
teur aan de slag bij Royal Haskoning  
(s.castellani@royalhaskoning.com).

Horacio	en	Diego
Horacio Sajid Barba Gomez 
(1985) en Diego Hernandez 
Orendain (1985) studeren 
 Civiele Techniek. Het afgelo
pen jaar aan de Hogeschool 
Utrecht, daarvoor aan de 
 Universidad Panamericana in 
Guadalajara, Mexico, duizend 
kilometer ten westen van  
Coatzacoalcos. Terug in Mexi
co zijn ze beiden van plan bij 
de aanleg van de afzinktunnel 
te gaan kijken, hoewel ze nog 
niet zeker weten of ze zelf  
in de tunnelbouw aan de slag 
kunnen.
 
Meer	informatie
Meer weten over dit af  stu deer  
onderzoek? Neem  contact op 
met CARUS, Ursula Backhausen 
(Ursula.Backhausen@hu.nl).

In 2012 wordt in Istanbul de Bosporus
tunnel geopend, een tunnel van 1,4 
kilometer lengte die Europa met Azië 
verbindt. De afgezonken tunnel onder 
de Bosporus, onderdeel van een nieuwe 
spoorlijn, wordt een huzarenstukje: niet 
alleen ligt het diepste punt 59 meter 
onder water, ook moet de tunnel bestand 
zijn tegen aardschokken. Het gebied is 
namelijk seismisch zeer actief. Dit, en 
het feit dat de zinktunnel in de loop van 
zijn bestaan nog vijf tot tien centimeter 
zal zakken, stelt eisen aan de zinktunnel 
én aan de aansluiting op de geboorde 
 tunnels onder beide oevers. Voor zijn 
scriptie aan de TU Delft bestudeerde 
 Sandro Castellani deze aansluiting. 

Flexibele aansluiting
In verband met eventuele aardbevingen 
en het zakken van de zinktunnel moet de 
aansluiting vanzelfsprekend flexibel zijn. 
Castellani: ‘Turkije zet daarbij een geheel 
nieuwe techniek in. De zinktunnel wordt 
aan beide zijden afgesloten met een ronde 
stalen buis. Een tunnelboormachine 
boort in deze buis, die omstort is door een 

 lagesterktemortel, en laat zijn stalen schild 
achter. Dat vormt de aansluiting. Rubber
profielen zorgen voor waterdichtheid.’

Interessant voor Nederland
Castellani reisde naar Turkije voor 
informatie over de constructie. Daarna 
onderzocht hij of de oplossing interessant 
is voor Nederland. Dat bleek het geval. 
Castellani: ‘De oplossing is met name 
geschikt voor niet te brede, niet te diepe 
waterwegen, waar bebouwing op de ene 
oever dwingt tot een boortunnel en waar 
op de andere oever de tunnel snel naar 
het maaiveld kan klimmen. Omdat een 
zinktunnel minder dekking behoeft dan 
een boortunnel, neemt de totale tunnel
lengte af. Dat zie je terug in de kosten.’ 

Zakkende zinktunnel
Omdat we hier geen risico op aardbevin
gen hebben, is de flexibele verbinding 
van Istanbul niet nodig. Toch zakt een 
zinktunnel ook hier naar verwachting vijf 
tot tien centimeter, terwijl een boortunnel 
die neiging niet heeft. Door deze verschil
zetting kan de zinktunnel een dwarskracht 
uitoefenen op de boortunnel. Ik heb de 
risico’s daarvan berekend, voor verschil
lende waterdieptes en bij zowel slappe als 
sterke bodems.’ De uitkomst verbaasde 
Castellani: ‘Ik had gedacht dat het effect 
van zakking van de zinktunnel op de 
boortunnel veel groter zou zijn, maar de 
conclusie is eigenlijk dat er geen onover
komelijke problemen zijn.’ •  Alinda Wolthuis

In Istanbul wordt hard gewerkt aan een spoorlijn die het 

 Europese en het Aziatische stadsdeel met elkaar verbindt. 

Onderdeel daarvan is een zinktunnel onder de Bosporus,  die 

aan beide zijden aansluit op een boortunnel. Is de combinatie 

van boor- en zinktunnel ook interessant in Nederland?  

Dat onderzocht Sandro Castellani. 

Bron: Wikipedia (Foto: Bertil Videt)
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Legenda

‘Een tunnel, en een
beetje snel graag’ 

In Zeeland is het een bekende bottleneck: de brug bij Sluiskil over het kanaal van Gent naar 

Terneuzen. Bijna vijftienduizend auto’s en vrachtwagens passeren de draaibrug dagelijks. 

Een kwartier wachten omdat de brug openstaat, is geen uitzondering. Een probleem dat 

laag op de landelijke agenda stond, maar waar de Provincie werk van maakte. ‘Volgend jaar 

besluiten we wie de tunnel gaat bouwen.’

Kanaaltunnel bij Sluiskil moet in 2013 klaar zijn

Wachten en nog eens wachten
Het kanaal van Gent naar Terneuzen is met zestig me
ter doorvaartbreedte een van de grootste kanalen van 
Nederland. Het mondt uit in de Westerschelde en wordt 
intensief gebruikt door zee en binnenvaart. Vanaf de 
wal zie je reusachtige zeeschepen  30 meter breed, 250 
meter lang  voorbij varen. Een indrukwekkend gezicht, 
maar niet voor wachtende automobilisten. Per etmaal 
staat de brug bij het dorp Sluiskil meer dan vijf uur open. 
Dat betekent wachten, wachten en nog eens wachten, 

omrijden via Terneuzen of Sas van Gent, veel irritaties en 
economische schade. Jan Daamen van de projectgroep 
Kanaalkruising Sluiskil: ‘De brug is een serieuze hindernis 
in het sociaal en economisch verkeer voor de inwoners van 
Zeeuws Vlaanderen . Ook voor individuele bedrijven is het 
een kostenpost als een vrachtwagen lange tijd stilstaat 
voor de brug. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de 
economische ontwikkeling van het gebied de laatste jaren 
achterblijft. Bedrijven zijn niet zo snel geneigd zich hier te 
vestigen, omdat ze bang zijn voor transportproblemen.’ Beeld: Westerscheldetunnel NV
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Hoogste tijd
Ook burgers klaagden bij gemeenten en 
Provincie Zeeland over de verbinding tussen 
Oost en WestZeeland. Voor inwoners van 
Terneuzen en Sas van Gent komt daar nog 
het storende sluipverkeer bij, van mensen die 
de brug proberen te mijden. De hoogste tijd, 
vonden de provinciebestuurders in 2002, om 

het Rijk te vragen het probleem aan te pakken. 
Een tunnel of een nieuwe, hogere brug moest 
er komen. Daamen: ‘Met de mensen die ook 
aan de Westerscheldetunnel hebben gewerkt, 
werkten we een businesscase uit. In 2003 
begonnen we met de planologische voorbe
reidingen. Al snel bleek dat het ministerie van 
Financiën het financiële risico toch te groot 
vond. Vervolgens hebben we in overleg met 
Provincie en Rijk een ander concept uitge
werkt, namelijk de Provincie legt de tunnel of 

brug aan en het Rijk subsidieert de kosten. Alle 
partijen gingen akkoord met die constructie.’ 

Tunnel of brug
De Provincie als opdrachtgever. Dat beteken
de een nieuwe projectgroep: de projectgroep 
Kanaalkruising Sluiskil. Met de NV Wester
scheldetunnel, de Provincie en Rijkswater

staat als deelnemers. In de milieueffect
rapportage (MER) werden de alternatieven 
‘tunnel’ en ‘hoge brug’ onderzocht. De hoge 
brug viel toen al snel af. ‘Om verschillende 
redenen was het niet de beste oplossing. 
Ook een hoge brug moet af en toe open, dus 
dan hou je het probleem. Bovendien zou 
de brug echt heel hoog moeten worden om 
zeevaartschepen te laten passeren. Dat was 
vanuit landschappelijk oogpunt weer niet 
zo aantrekkelijk. Verder zou de nieuwe brug 

Architect Lilian Bos

‘Het gaat hier niet alleen over een 
tunnel’

Snel een tunnel bouwen is niet verstan
dig, is de mening van Lilian Bos. Zij is als  
architect betrokken bij de kanaalkruising 
Sluiskil. Ze heeft een plan geschreven voor 
de inrichting van het gebied, waarbij ze de 
architectuur inpast in het landschap. 
‘Het gaat hier niet alleen over een tunnel 
en een weg, maar over de ontwikkeling 
van het hele gebied rondom het kanaal. 
Uitbreiding van de industrie, het nieuwe 
windmolenpark, het nieuwe Terneuzen
Zuid; allemaal factoren om rekening mee 
te houden. Ik heb dan ook een visie ge
schreven voor het hele gebied waar deze 
nieuwe verbinding komt te liggen.’ 

Bos heeft eerder de ingangen en gebou
wen van de Westerscheldetunnel ontwor
pen. Over het ontwerp van de nieuwe 
tunnel heeft ze ook al concrete ideeën: 
‘Het wordt een ‘zusje’ van de Wester 
schelde tunnel. Met aan de Terneuzen
kant een duidelijk stedelijk gezicht en  
aan de westelijke kant een landelijk  
karakter. Daar houden we rekening met 
cultuurlandschappelijke elementen en 
beschermde vogel en plantensoorten.’

Omgevingmanager Nancy Vinke

Tunnel krijgt primeur van vei-
ligheidsdashboard

Veel Westerscheldetunnelervaring brengt 
ze met zich mee. Nancy Vinke  omge
vingsmanager en straks ook veiligheids
beambte van de kanaal kruising Sluiskil 
 was hiervoor hoofd Dienstver lening  
bij de Westerschelde tunnel. Als het aan  
haar ligt, wordt de  tunnel bij Sluiskil  
een  voorbeeld van een totaal nieuw 
 veiligheidsconcept. 

‘Van de Westerscheldetunnel hebben we 
geleerd dat twee dingen heel belangrijk 
zijn: de tunnel moet zo veilig mogelijk zijn 
én zo vaak mogelijk beschikbaar zijn. 
 Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je 
bij een storing niet direct op zoek hoeft te 
gaan naar de oorzaak, om vast te stellen of 
de veiligheid in gevaar is. Het belangrijk
ste is dat de veiligheid is gewaarborgd. 
Wat er kapot is, zie je later wel. Je moet 
dus een soort veiligheidsdashboard 
 hebben waarop je ziet dat de veiligheids
systemen op groen staan. Dan kan de 
 tunnel gewoon openblijven.’ 

Op dat moment hoeft de wegverkeers
leider dus nog niet te weten wat de  
storing precies is. Vinke geeft toe dat het 
van groot belang is hierover duidelijke 
 af spraken te maken met het bevoegd 
 gezag en hulpverleners. De afspraken en 
procedures worden nu al toegepast bij de 
 Westerscheldetunnel, maar de tunnel bij 
Sluiskil moet daadwerkelijk de primeur 
van het veiligheidsdashboard krijgen. Het 
begin is er: het tunnelveiligheidsplan van 
de projectgroep is goedgekeurd door de 
externe Commissie Tunnelveiligheid 
(www.commissietunnelveiligheid.nl).

‘Iedereen vindt dat er een oplossing 
moet komen.’

Mr.	ir.	Jan	Daamen	
Mr. ir. Jan Daamen is civiel ingenieur en 
jurist. Vanaf 1974 heeft hij in verschil
lende functies gewerkt bij Rijkswaterstaat, 
vervolgens als hoofd afdeling Nieuwe 
Werken en projectmanager van de ver
breding van het kanaal door Zuid 
Beveland en plaatsvervangend hoofd 
Scheepvaart en infrastructuur van Direc
tie Zeeland. Vanaf 2005 werkt Daamen 
als zelfstandig adviseur/projectleider.

op een behoorlijke afstand van de huidige 
brug moeten komen. Anders moeten de twee 
bruggen steeds tegelijk open. Die nieuwe lo
catie was ongunstig voor het verkeer.’ Genoeg 
redenen volgens Daamen om het idee van 
de hoge brug in een vroeg stadium te laten 
varen. Bleef over: de tunnel. 250 meter ten 
zuiden van de oude brug komt een weg van 
6 kilometer, parallel aan de N61. Met aan 
de westzijde een aansluiting naar de N61, 
Hoek en Terneuzen, en aan de oostzijde een 
aansluiting met de Tractaatweg. De nieuwe 
tunnel maakt net als de Westerscheldetunnel 
deel uit van de noordzuidverbinding N62.  

Zestien meter diep
Wordt het een boor of afzinktunnel en op 
welke diepte, waren de volgende vragen van 
de projectgroep. Omdat de Vlamingen in 
hoge mate afhankelijk zijn van het kanaal – 
Gent is de tweede haven van België – meng
den ook zij zich in het debat. Ze wilden de 
mogelijkheid openhouden om de waterweg 
in de toekomst te verdiepen. De tunnel moest 
dus op tenminste zestien meter diepte 
komen. Daamen: ‘Zo’n diepe tunnel boren 
vraagt om een lengte van 1.200 meter. Een 
afzinktunnel kan 1.000 meter zijn. Dat 
ontloopt elkaar dus niet zo veel. Vanuit 
economisch oogpunt wordt een boortunnel 
dan opeens interessant. Nog een voordeel: 
een geboorde tunnel geeft minder verstoring 
in de omgeving. In de grond zitten veel grote, 
industriële leidingen en de tunnel kruist drie 
keer een goederenspoorlijn. Als we gaan boren, 
kunnen we er een aantal keer onder door. 
Hoeven we niet elke keer een diepe sleuf te 
maken. Maar we moeten dan natuurlijk wel 
weer opletten dat de leidingen niet verzakken.’ 
Omdat de tunnel op verzoek van de Vlamin
gen dieper – en dus ook langer en duurder 
– wordt, is afgesproken dat de Vlaamse 
overheid de meerkosten voor haar rekening 
neemt. 250 miljoen euro gaat de nieuwe 
tunnel kosten. De helft daarvan komt van 
het Rijk. De provincie Zeeland betaalt 26 
miljoen en de Vlaamse overheid 24 miljoen. 
De overige 75 miljoen wordt betaald uit het 
overrendement van de Westerscheldetunnel. 

Ontwerp Tracé Besluit
Financieel is het verhaal dus rond en ziet het 
ernaar uit dat de tunnel er komt. Projectleider 
Daamen: ‘Het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) is 
bijna klaar. Dan komt er een inspraakronde 
en moeten we vergunningen aanvragen. Ook 
daar kunnen mensen bezwaar tegen aan

tekenen.’ Veel bezwaren verwacht Daamen 
overigens niet. ‘De brug en het verkeer zijn 
echt een groot probleem. Iedereen vindt dat 
er een oplossing moet komen. Mensen zeg
gen vaak: ‘Doet u maar een tunnel, en een 
beetje snel graag’.’ 

Planning
Tijdens de planologische procedures en 
vergunningprocedures, moet de project
groep ook grond aankopen. In 2009 wil 
Daamen starten met de aanbesteding. De 
bouw zelf zou dan plaatsvinden van 2010 
tot 2013. ‘Maar’, geeft de projectleider toe, 
‘in de  planning zit nog een aantal onzeker
heden. We zijn al wat vertraagd doordat er 
veel  onzekerheid was over de richtlijnen 
voor de luchtkwaliteit. Met de lucht zelf is 
niet zoveel aan de hand, maar de regels en 
eisen veranderen steeds. Ook hebben we veel 
discussie gehad over de inrichting van het 
gebied. We hebben daarvoor nu een goed 
plan binnen het budget. In de praktijk blijken 
de voorbereidingen altijd meer tijd te kosten 
dan je denkt. Vooralsnog gaan we er vanuit 
dat automobilisten in Zeeland in 2013 daad
werkelijk verlost zijn van een grote ergernis: 
in de file staan voor de brug bij Sluiskil.‘  

•  Sigrid van den Berg

Meer weten
Lees verder op www.kanaalkruisingsluiskil.nl  
of neem contact op met de projectleiding via  
info@kanaalkruisingsluiskil.nl.

Boten liggen te wachten voor de brug over het kanaal bij Sluiskil (Beeld: Westerscheldetunnel NV)
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De verbinding A6-A9
Al in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw waren er plannen 
om een verbinding te maken 
tussen de A6 bij Muiderberg 
en de A9 bij Holendrecht, om 
zo de files tussen Amsterdam 
en Almere te verminderen. De 
plannen leidden tot veel 
 protest, omdat de verbinding 
door het natuurgebied Naar
dermeer moet lopen. De over
heid onderzocht verschillende 
alternatieven, waaronder de 
zogeheten Verbindings variant.

In die plannen loopt een lange 
boortunnel langs het Naarder
meer. In 2006 koos het voor 
de zogeheten Stroomlijn
variant. Dat betekent dat de 
bestaande wegen worden uit
gebreid en dat er geen nieuwe 
verbinding komt.

De Verbindingsvariant viel af 
bij gebrek aan draagvlak. De 
weerstand tegen het plan was 
voornamelijk emotioneel, 
 zeggen Strukton en TBI. De 
Stroom lijnvariant zorgt voor 
meer verkeer op de Gaasper
dammerweg, er is geen alter
natieve verbinding met de A1 
als er een ongeluk plaatsvindt 
en de werkzaamheden zorgen 
voor meer verkeershinder.

Een  

onzichtbare 

boortunnel

Beeld:	TBI	en	Strukton

Bouwbedrijf Haverkort Voormolen, 
dochterbedrijf van TBI Infra, 
ontwikkelde samen met Strukton 
een nieuw type boortunnel voor 
wegverkeer. Het is een tunnel met 
langsventilatie, zodat er geen 
ventilatietorens boven het maai
veld uitsteken. Jan Luijten, direc
teur TBI Infa: ‘De twee rijrichtingen 
hebben ieder hun eigen tunnelbuis. 
Een ventilatieruimte boven het 
weggedeelte voert verse lucht aan 
tegen de rijrichting in. Een ruimte 
onder het wegdek voert lucht af 
met de rijrichting mee. Daar vindt 
bovendien elektrostatische 
afvangst van fijnstof plaats: het is 
bewezen technologie. Tunnels in 
onder andere Japan en Noorwegen 
pasten de techniek al met succes 
toe. We kunnen op die manier zo’n 
negentig procent van het fijnstof uit 
de lucht halen.’ Luijten verwacht 
dat dit in de toekomst een vereiste 

gaat worden: ‘Als je nu in een 
 tunnel rijdt, kun je de ventilatie in 
je auto het beste op ‘gesloten 
circulatie’ zetten. In de toekomst 
gaat dat denk ik veranderen.’

Naardermeer
TBI en Strukton ontwikkelden de 
tunnel als alternatieve verbinding 
tussen de A6 en de A9 bij Naar
den. Twee jaar geleden besloot de 
overheid om geen nieuwe verbin
ding aan te leggen tussen de twee 
rijkswegen (zie kader). Maar Luijten 
hoopt de politiek met het tunnel
ontwerp van TBI en Strukton op an
dere gedachten te kunnen brengen: 
‘In onze plannen gaat de tunnel 
om het Naardermeer heen. Omdat 
hij geen ventilatieschachten heeft, 
is er niets zichtbaar boven het 

maaiveld. En de tunnelingangen 
worden ingepast in het bestaande 
landschap. De verstoring van het 
landschap is dus minimaal. Boven
dien biedt onze tunnel ruimte voor 
LightRail.’ Dat is een verschil met 
de tunnelvariant die in 2006 werd 
afgewezen en die geen ruimte bood 
aan openbaar vervoer.

Risico bij de markt
Strukton en TBI keken ook naar 
de organisatorische aspecten van 
de tunnel. In het plan neemt een 
marktpartij het beheer van de tun
nel voor zijn rekening. Die partij is 
verantwoordelijk voor de beschik
baarheid van de tunnel en de 
luchtkwaliteit in de tunnel. Op deze 
manier ligt het prijsrisico vooral bij 
de markt en zijn de publieke inves
teringen voorspelbaar.  
De Tweede Kamer moet in sep
tember beslissen over de plannen 
van de regering. Luijten: ‘We willen 
onze plannen dus snel onder de 
aandacht brengen van de politiek.’

Samen optrekken
TBI en Strukton namen zelf het 
initiatief voor het ontwerp. Dat is 

tekenend voor de manier waarop 
de bedrijven willen werken, zegt 
Luijten: ‘We willen naar een nieuwe 
manier van denken. We hebben 
deze tunnel niet ontworpen in op
dracht van derden, maar omdat we 
een maatschappelijk probleem za
gen. En bij het ontwerp zelf zijn we 
vanaf het begin uitgegaan van het 
milieu. Meestal komt dat pas aan 
bod als het ontwerp al vrijwel klaar 
is. Dan loop je al snel tegen pro
blemen aan die veel eerder aan het 
licht hadden moeten komen.’ Het 
gevolg daarvan is dat milieuorgani
saties en andere belangengroepe
ringen vaak bezwaar maken tegen 
plannen, waardoor het jaren kan 
duren voordat een project van start 
gaat. Luijten: ‘Het idee heerst dat 
milieugroeperingen en ingenieurs 
en bouwers tegenstrijdige belangen 
hebben. Maar ik zie dat niet zo: we 
behartigen allemaal op onze eigen 
manier de belangen van Nederland. 
Waarom zouden we dan niet samen 
optrekken? Op die manier voorkom 
je veel van de problemen waar we 
nu zo vaak tegenaan lopen.’

• Wouter Klein Ikkink

Lees meer 
Over dit project en over TBI Infra 
kun je meer  informatie vinden op 
www.haverkortvoormolen.nl.

Contact
Jan Luijten
info@haverkortvoormolen.nl

Een tunnel zonder ventilatieschachten, die negentig 

procent van alle fijnstof afvangt. Voor het traject A6-A9 

ontwierpen  ingenieursbureaus TBI Infra en Strukton 

samen een boortunnel. Jan Luijten: ‘De verstoring  

van het landschap is minimaal.’ ‘Milieugroeperingen en 
 bouwers behartigen allemaal 
de belangen van Nederland’
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Horizontaal gestuurd boren

Verrassing: tijdens het ruimen van het boorgat loopt de ruimer 

vast in potklei. Onvoorziene gebeurtenissen bij horizontaal 

gestuurd boren zijn meestal van deze minder prettige soort. 

Daarom laten opdrachtgevers en -nemers bij grotere kabel-    

en leidingprojecten niets aan het toeval over. Maar bij kleine 

opdrachten is de verleiding groot om een risico op de koop  

toe te nemen. Dat kan horizontaal gestuurd boren een slechte 

naam bezorgen, vrezen ir. Henk Hergarden en dr. Henk Kruse 

van Deltares.

Horizontaal gestuurd boren (horizontal direc
tional drilling  HDD) is de snelst groeiende 
techniek voor het sleufloos aanleggen van 
kabels en leidingen. Met deze techniek is het 
mogelijk kabels en leidingen onder wegen, 
dijken, waterwegen, spoorlijnen en andere 
constructies aan te leggen zonder te hoeven 
graven. Horizontaal gestuurd boren wordt 
ook toegepast in dichtbevolkte gebieden, 
bijvoorbeeld wanneer er geen ruimte is voor 
het graven van sleuven of wanneer verkeers
hinder onwenselijk is en wegen niet mogen 
worden opengebroken of waterwegen niet 
mogen worden afgezet. 
De techniek is ontwikkeld in de Verenigde 

Staten. In de jaren zeventig gebruikte 
Martin Cherrington een aangepaste verti
cale boorstelling, die werd gebruikt voor het 
boren naar olie, om een boorstelling voor 
horizontaal gestuurd boren te ontwikkelen. 
‘Voor een project van Gasunie in 1983 moest 
een kruising met het Buiten IJ in Amsterdam 
worden gerealiseerd en droeg een aannemer 
dit alternatief aan’, herinnert Hergarden zich.  
Hij was vanuit Geodelft, dat inmiddels is 
overgegaan in Deltares, nauw betrokken 
bij de introductie van horizontaal gestuurd 
boren. Bij de eerste projecten werd veel  
gemeten om kennis te vergaren. 

Techniek
Hoe werkt HDD? ‘Horizontaal gestuurd boren 
start met een pilotboring door een bestuur
bare boorkop’, vertelt Kruse, collega van  
Hergarden. ‘Deze maakt vanaf het intrede
punt onder voortdurend inspuiten van boor
vloeistof een pilotboorgat met een diameter 
van zo’n 10 tot 30 centimeter. De boorvloei
stof wordt samen met de uitgeboorde aarde 
afgevoerd naar het intredepunt. Bij het uit
tredepunt gaat de boorkop eraf om plaats te 
maken voor een ruimer die het pilotboorgat 
vergroot. Ook dit gaat gepaard met de in
spuiting van boorvloeistof. Het ruimen wordt 

Gegronde reden 
voor goede 
voorbereiding

Aanleg	van	een	gastransportleiding	(diameter	1,22m)	onder	de	IJsselmeerdijk	in	Workum	(foto:	Deltares)
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vanwege het gedrag van de boorvloeistof 
en het afvoeren van de losgeboorde grond, 
grondmechanische knowhow in verband met 
de interactie tussen boorgatwand en leiding, 
en hydrologische kennis om grondwater
problemen te voorkomen. Verder heb je nog 
het effect van de kracht op de leiding bij 
het intrekken en de rol van de coating op de 
 leiding. Over al die aspecten is na vijfentwin
tig jaar veel bekend, maar nog niet alles. Van
daar het risico op onaangename verrassin
gen. Bij het intrekken zijn er bijvoorbeeld nog 
kennislacunes: de krachten op de kop van de 
leiding zijn moeilijk exact te berekenen. We 
komen steeds verder met onze kennis, maar 
de projecten zijn heel klein in vergelijking 
met bijvoorbeeld de grote boortunnels. Er is 
nauwelijks onderzoeksbudget beschikbaar.’

Dieper en langer
Ondanks de risico’s groeide de populariteit 
van de techniek in het intensief benutte 
Nederland. Steeds vaker is het graven van een 
sleuf onmogelijk of ongewenst. Niet alleen 
bij rivierkruisingen, maar ook bij natuur
gebieden en bebouwing komt het horizon
taal gestuurd boren op. ‘Tot de populariteit 
draagt ook de relatief hoge snelheid bij’, 
merkt Hergarden op. ‘Binnen een maand kan 
een HDDproject gerealiseerd zijn. Boven
dien is HDD een relatief betaalbare sleufloze 
techniek.’ (Zie kader Microtunneling.)
Actueel speelt de behoefte aan steeds 
grotere diameters en boringen over grotere 
lengtes. Die grote diameter is een probleem, 
omdat het op gespannen voet staat met de 
 stabiliteit van het boorgat. Hergarden: ‘In 
het algemeen geldt: hoe groter de diameter, 
des te dieper moet de ligging worden om een 
stabiel boorgat te krijgen. En dieper betekent 
ook weer langer omdat die diepte via een 
geleidelijke curve moet worden bereikt.’ 

Risico nemen
De behoefte aan steeds grotere en langere 
HDDprojecten betekent een technische 
uitdaging. Aan de andere kant van het 
spectrum, bij de kleinere projecten, zien 
Hergarden en Kruse echter ook problemen 
opdoemen. Hergarden legt uit: ‘Een succes
vol horizontaal gestuurd boorproject begint 
met het op een rij zetten van de risico’s. Een 
goed doordacht ontwerp op basis van lokaal 
grondonderzoek vormt de basis. Dit kan 
kleinere projecten duurder maken. Die kos
ten vermijden aannemers begrijpelijkerwijs 
liever. Ze nemen daarmee een risico. Vanuit 

financieel perspectief is dat begrijpelijk, 
maar problemen zijn slecht voor het imago 
van deze technologie.’ Deltares wordt vaak 
bij zo’n project betrokken als er problemen 
optreden. Hergarden: ‘Dat kan legio oor zaken 
hebben. Het kan gaan om een blowout 
tijdens de pilotboring doordat de dekking 

te gering is of door een te hoge druk in het 
boorgat. De intrekoperatie kan problematisch 
verlopen als een te krappe bocht wordt aan
gehouden. Het boorgat kan instabiel worden 
in grondlagen met zout water.’ 

Risico-inventarisatie
Bij grotere projecten valt de financiële afwe
ging anders uit en is risico nemen erg onver
standig. Investeren in gedegen voorbereiding 
loont volgens Kruse: ‘Opdrachtgevers voor 
grotere projecten, zoals Gasunie en water
leidingbedrijven, willen dan ook niet zonder 
risicoanalyse vooraf aan het werk.’ Deltares 
voert bij dergelijke projecten vaak een globale 
risicoinventarisatie uit. Een inventarisatie 
van de lokale situatie maakt duidelijk welke 
risico’s er spelen, wat de omvang van het 
benodigde grondonderzoek is en welke tests 
nodig zijn om de projectrisico’s goed te 
 kunnen inschatten. Deze gegevens worden 
aan de opdrachtgevers en ingenieursbureaus 
en aannemers aangeleverd om hen in staat 
te stellen verantwoorde ontwerpen te kunnen 
maken. 
Kruse: ‘Tijdens de ontwerpfase komen 
opdrachtgevers vaak bij ons terug voor een 
zogeheten GeoCheck. Daarbij beoordelen we 
aan de hand van het ontwerp of alle geotech
nische risico’s zijn afgedekt. We bekijken 
aspecten als diepteligging, blowoutrisico, 
boorbaarheid, trekkracht en de sterkte van de 
leiding in relatie tot de lokale grondgesteld
heid en hydrologische situatie. Kwelwater 
kan bijvoorbeeld voor hinderlijke water
stroming naar het boorgat zorgen waardoor 
boorgatinstabiliteit kan optreden.’

Direction of Operation
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Doortrekken leiding

‘Aannemers  
nemen een risico 
als ze geen grond-
onderzoek doen’

herhaald tot de gewenste diameter is bereikt. 
Het boorgat moet ruim groter zijn dan de 
leiding die er in komt te liggen.’ De grootste 
leidingdiameter die in Nederland met behulp 
van horizontaal gestuurd boren is aangelegd, 
bedraagt nu 48’ (1,22 meter) terwijl een 
leidingkruising met een diameter van 52’ 
(1,33 meter) in voorbereiding is. In dit laatste 
geval wordt het boorgat 1,60 meter. ‘Na het 
ruimen ligt de leiding bovengronds als één 
geheel klaar om in het boorgat getrokken te 
worden. De boormachine start nu zijn dub
belrol en trekt de leiding het boorgat in.’

Kennislacunes 
Bij de Buiten IJkruising werd deze aanleg
methode voor het eerst in Europa toegepast 

en daarna volgde al snel de Provincie Zuid
Holland met een studieproject met een lei
dingkruising onder de Rotte en de Ringvaart 
door. Geodelft documenteerde dit project 
uitgebreid met metingen. Hergarden: ‘Om 
richtlijnen voor toepassing te kunnen maken, 
moet je weten wat er precies gebeurt in de 
grond.’ Dat is maar al te waar: ook nu HDD 
is uitgegroeid tot dé sleufloze techniek voor 
kabels en leidingen, is nauwkeurige  kennis 
van de bodemgesteldheid nodig voor een 
verantwoord projectontwerp en een verant
woorde uitvoering. 
En dat niet alleen, geeft Kruse aan: ‘Project
beheersing vraagt multidisciplinaire kennis: 
werktuigbouwkundige kennis van de gebruik
te apparatuur, inzicht in vloeistofmechanica 

De drie fasen van horizontaal gestuurd boren (beelden: DCA)

Microtunneling,
een sleufloos alternatief
Het ‘micro’ in microtunnelling heeft be
trekking op de vergelijking met ‘gewone’ 
tunnels die met een tunnelboormachine 
(TBM) worden geboord. Bij microtunnel
ling gebeurt hetzelfde met een kleinere 
TBM. Een ander verschil is dat bij het bo
ren van grote tunnels de segmenten op 
dezelfde plek blijven zitten, terwijl bij mi
crotunnelling de tunnelsegmenten achter 
de TBM aan worden geduwd. Bij HDD zijn 
er geen segmenten, maar wordt de hele 
 leiding in een keer de grond in getrokken. 
De tunneldiameters bij microtunnelling 
zijn veel groter dan bij HDD: twee tot drie 
meter. Bij microtunnelling hoeft niet de 
gehele leiding kant en klaar bovengronds 
klaar te liggen. Dat kan een groot voordeel 
zijn op plaatsen waar de ruimte ontbreekt 
om de leiding uit te leggen. In vergelijking 
met HDD is microtunnelling een stuk 
duurder en de benodigde projecttijd is 
langer. Ook het risico op problemen als 
gevolg van verrassingen in de ondergrond 
is aanwezig bij microtunnelling.
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COB een spin in 
het kennisweb

Een hoog kwelrisico blijkt in de praktijk te 
bestaan bij de verbinding  van het geboorde 
deel met het gedeelte van het leidingtracé  
dat in een sleuf is aangelegd. Hergarden:   
‘De leiding is bijna gereed en er is een put 
nodig om de aansluiting met de veldstrekking 
te maken. In dieper gelegen zandlagen in de 
ondergrond is de waterdruk vaak hoog, zodat 
er soms geen evenwicht is tussen het gewicht 
van de kolom boorvloeistof en de waterdruk. 
Dan is toepassing van een zwaardere boor
vloeistof of toepassing van bemaling nodig 
om te voorkomen dat het misgaat en dat  
kwel optreedt.’

Kwaliteitscheck
Soms blijken alle risico’s in het ontwerp 
prima afgedekt, soms kan Deltares in 
de  GeoCheck essentiële aanpassingen 
 adviseren. Kruse: ‘Het goed schematiseren 
van de grondgesteldheid is erg belangrijk. In 
NoordNederland kan potklei voor problemen 
zorgen. Die klei zwelt op, waardoor het boor
gat kleiner wordt en de leiding bij het intrek
ken vastloopt. Ook grind, slappe lagen en los 
gepakt zand zijn vervelend, omdat ze kunnen 
leiden tot boorgatinstabiliteit. In slappe 
lagen ligt daarnaast de blowout op de loer 
en is het sturen van de boorkop soms lastig. 
Grind en stenen zijn ook nog eens moeilijk 
af te voeren uit het boorgat. De boorvloeistof 
neemt het niet mee, er moet een speciale 

stenenvanger, een grote emmer met gaten, 
aan te pas komen om het kwijt te raken. Zout 
water kan eveneens een bron van problemen 
vormen omdat het de boorvloeistof afbreekt.’ 
Wie dergelijke risico’s vooraf onderkent, kan 
het traject aanpassen, een andere boorvloei
stof kiezen, sterkere buizen toepassen of 
ruimere bochten kiezen. Anticiperen is beter 
dan in de problemen komen.  Hergarden 
en Kruse constateren dat de uitgevoerde 
GeoChecks effect hebben op de kwaliteit van 
de ontwerpen die nu worden gemaakt. ‘Onze 
kwaliteitscheck werkt door in de markt.’   

• Leendert van der Ent

 

Meer informatie 
Meer over HDD en contactgegevens: 
www.geodelft.nl (zoek op ’HDD’). 
Voor een verhaal over een project met  
GeoChecks voor Gasunie:
www.deltares.nl (bericht van 30 juni 2008 
onder ‘Nieuws’: ’Externe risicobeoordeling 
leidt tot betere ontwerpen.’)

Contact
Henk Kruse, Henk.Kruse@deltares.nl

Kennis, kennisnetwerk, kennissen. COB verenigt ze als het gaat over ondergronds ruimte gebruik 

en ondergronds bouwen. En met deze kennis maken we méér kennis. Dat is hard nodig, gezien 

de ruimtedruk in Nederland. Technologieontwikkeling staat centraal in bij COB. Onder het 

platform Tunnels en Bouwputten valt het onderzoeks programma van het Consortium Delft 

Cluster-COB. Dit Consortium organiseerde op haar beurt het Technologiesymposium en bewijst 

de toegevoegde waarde van een kennisnetwerk voor ondergronds bouwen.

Op 12 juni organiseerde het Consortium 
Delft ClusterCOB het Technologiesympo
sium in Fort Voordorp, Groenekan. Tien  
sprekers presenteerden resultaten van 
lopend COBonderzoek en plannen om het 
kennisnetwerk uit te breiden. 
De Onderbouwing licht er een paar uit:
•	 Adviseur	Kennissystemen	bij	COB		Rolf	

Klaar sprak over de digitalisering van 
COBpublicaties, de eerste stap naar 
een volwaardig kennissysteem dat 
voldoet aan de eisen van deze tijd. 

•	 Flip	Hoefsloot	van	Fugro	Ingenieurs
bureau presenteerde het gebrui
kersvriendelijke rekenmodel dat hij 
ontwikkelde om de liggerwerking 
bij boortunnels mee te berekenen. 
Zo kunnen ontwerpers de optimale 
indeling van de volgtrein bepalen en 
voorkomen dat de voegen tussen de 
segmenten gaan lekken. 

•	 Deltares-onderzoeker	Arno	Talmon	
sprak ook over lopend COBonderzoek 
bij boortunnels. Dankzij uitvoerige 
druk en rekmetingen bij tunnelboor
projecten verzamelden Deltares en de  
TU Delft een schat aan gegevens. Hier
mee kunnen ze de stromingsprocessen 
rond tunnelboormachines in verzadig
de bodems steeds beter modelleren. 

 Een greep uit de andere onderwerpen 
die aan bod kwamen: microtunnelling, 
sandwichwand onder Amsterdam 
Centraal, grootschalige grondbevrie
zing onder Rotterdam Centraal, 
 detectie en radarsystemen. De 
meeste presentaties zijn te down
loaden van de website: www.cob.nl/
technologie symposium2008.

Rapport ‘leidingen intrekken’
COB publiceerde onlangs een rapport over 
onderzoek naar het intrekken van  leidingen 
bij HDD, onder de naam ‘TC221  Nieuwe 
boortechnieken kleine infra’. Henk Kruse 
was de trekker van dit onderzoeksproject. 
Zie ook het bericht op pagina 47. 

Netwerk
Binnen de Drilling Contractors Associa
tion (DCA) bespreken opdrachtgevers en 
opdrachtnemers en andere betrokkenen 
uit vooral Europa en NoordAmerika alle 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
HDD. Nederland is er goed in vertegen
woordigd, vooral op het gebied van de 
sterkteberekening van leidingen. Binnen 
Nederland is er de  Nederlandse Vereni
ging voor Sleufloze Technieken en Toepas
singen (NSTT), opgericht op initiatief van 
KIVI en NIRIA in navolging van de Interna
tional Society for Trenchless Technology 
(ISTT). Naast HDD en Micro tunneling  
is hier ook plaats voor andere, minder  
vaak toegepaste sleufloze technieken: 
pneumatisch boren en boren met behulp 
van een avegaar of wormwiel.

www.dcaeurope.org
www.nstt.nl 
www.istt.com

Beeld: Deltares

Technologiesymposium 2008

Consortium Delft Cluster-COB 
(DC-COB)
In 2003 gingen COB en Delft Cluster een 
samenwerking aan voor gezamenlijk 
 onderzoek naar ondergronds bouwen. 
Delft Cluster profiteert van het netwerk 
van COB met diverse marktpartijen, die 
noodzakelijk zijn voor een uitvoerbaar 
Bsikprogramma 20032010. COB krijgt 
door de samenwerking een financiële 
 basis voor onderzoeksactiviteiten. Daar
naast biedt de  samenwerking beide 
organisaties kansen op het gebied van 
kennisdeling en kennisverspreiding.
Meer informatie over de onderzoeks
projecten van het consortium Delft 
 ClusterCOB staat op de website van Delft 
Cluster www.delftcluster.nl, onder de kop 
‘Leefbaarheid in de druk bevolkte Delta 
ondergronds bouwen’.
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Drie containers vol publicaties heeft 

COB de afgelopen tijd gedigitaliseerd. 

Het is een belangrijke eerste stap op weg 

naar een volwaardig kennissysteem dat 

de positie van COB als dé autoriteit van 

het ondergronds bouwen onderstreept. 

‘Dit past bij onze rol als kenniscentrum’, 

aldus Rolf Klaar, adviseur Kennis-

systemen  bij COB.

In het verleden richtte COB zich vooral op de opbouw 
van kennis en netwerken. Daarin is het geslaagd: er zijn 
veel onderzoeken uitgevoerd en participanten weten 
elkaar te vinden. Het is tijd voor een vervolgstap. De 
kennis over het ondergronds bouwen in Nederland 
wordt nu geborgd in een centrale digitale bibliotheek 
en ontsloten via de COBwebsite. Rolf Klaar: ‘Een van 
onze participanten, de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, 
gaf deze wens een impuls. Omdat Rijkswaterstaat meer 
op hoofdlijnen is gaan sturen, ontstond er behoefte 
aan borging en ontsluiting van kennis die voorheen in 
de hoofden van hun medewerkers zat. Om een vacuüm 
in deskundigheid te voorkomen, vroeg Rijkswaterstaat 
COB een bibliotheek in te richten. Noblesse oblige: COB 
komt hieraan graag tegemoet. Het past bij onze rol als 
kenniscentrum.’

Compleet, snel en betrouwbaar
De eerste stap is digitalisering van alle documentatie 
over ondergronds bouwen. ‘Je staat er versteld van 
hoeveel alleen in boekvorm is uitgegeven’, zegt Klaar. 
‘In totaal hebben we de afgelopen periode duizenden 
publicaties gedigitaliseerd. Nu komt het erop aan om 
een systeem te implementeren waarmee mensen snel 
hun weg vinden in deze schatkist vol informatie. Ieder
een moet snel een betrouwbaar antwoord op zijn vraag 
kunnen vinden.’
Informatie moet daarom worden geclassificeerd en 
geordend: ‘Een ingenieur die op zoek is naar de vige
rende richtlijnen voor een boortunnel, voert een paar 
kenmerken in en moet dan snel de juiste informatie 
krijgen: de regels, de richtlijnen en een aantal voor
beelden. En zit daar een goedgekeurd voorbeeld bij, 
dan moet dat duidelijk aangegeven zijn’.
Momenteel werkt Klaar, samen met vertegenwoordi
gers van verschillende COBbelanghebbenden, aan de 
opzet van het systeem. Tegelijkertijd wordt de web
site van COB verbeterd. ‘Op de volgende Dag van het 
Ondergronds Bouwen willen we zowel de vernieuwde 
website als het nieuwe kennissysteem presenteren.’

Meer informatie 
De presentatie van Rolf Klaar kunt u downloaden van 
de website van het Technologiesymposium:
 www.cob.nl/technologiesymposium2008.

Boren in het verzadigde land

 Deltares doet in samenwerking met COB, bedrijven en 
TU Delft onderzoek naar stromingsprocessen rondom 
tunnelboormachines (TBM’s) in verzadigde bodems. 
Doel is het vergaren van kennis over tunnelboringen in 
verzadigde bodems. Talmon: ‘Een belangrijke variabele 
bij het boren in een verzadigde bodem is de druk vóór 
het boorfront. Om een goed slurryschild te vormen, 
moet die binnen bepaalde grenswaarden blijven. Wordt 
de boorfrontdruk te hoog, dan loop je het risico op een 

blowout, dan barst de grond tot aan het maaiveld 
open. Bij het boren van de tweede Heinenoordtunnel 
werd de maximale slurrydruk overschreden, met een 
blowout als gevolg: de TBM sloeg een gat tussen de 
tunnelbuis en de Oude Maas. Door data te verzamelen 
hopen we meer te weten te komen over het boorproces, 
zodat we dergelijke zaken voortaan kunnen voorkomen.’

Colablikje
Modellen gaan er vaak van uit dat er geen stroming 
plaatsvindt langs de mantel van de TBM, maar het ben
toniet kruipt van het boorfront langs de mantel naar de 
achterkant. Daar wordt de staartspleetgrout tussen de 
tunnelelementen en de omliggende grond ingebracht. 
‘Omdat dit snel gebeurt – om zettingen te voorkomen 
– kruipt de grout juist naar de voorkant toe,’ vertelt  
Talmon. ‘Bij het boren van de Westerscheldetunnel 
werd duidelijk waar dit toe kan leiden: door de hogere 
drukken in de grout, trad een grotere vervorming op 
van de TBM dan was voorzien. Hierdoor werd verder 
boren problematisch. Dit kwam wellicht omdat naar 
voren kruipende grout een hoge onregelmatige druk 
uitoefende op de boormachine. Die werd samenge
knepen als een colablikje en de achterkant van de TBM 
werd elliptisch. Destijds werd dat opgelost door de ach
terkant van de boormachine ter plekke te versterken.’ 

Data voor de toekomst
’Ten tijde van het boren van de tweede Heinenoord
tunnel dacht men dat vooral de grond de druk op de 
tunnelbuis bepaalde,’ zegt Talmon. ‘Maar inmiddels 
weten we dat de grout belangrijker is. Bij iedere boring 
verzamelt een onderzoekscommissie van COB bergen 
data over drukken en vervormingen. Behalve data van 
de tweede Heinenoordtunnel beschikken we inmid
dels over gedetailleerde meetgegevens van de Groene 
Harttunnel, de Botlektunnel, de Sophiaspoortunnel en 
de boortunnel onder het Pannerdensch Kanaal. En we 
verwachten op niet al te lange termijn gegevens over 
de boring van de NoordZuidlijn. Die schat aan data 
kan onze modellen verfijnen en onze voorspellingen 
verbeteren.’

Meer informatie
De presentatie van Arno Talmon en Adam Bezuijen kunt 
u downloaden van de website van het Technologie
symposium: www.cob.nl/technologiesymposium2008. 

boorvloeistof

transport

filterkoek

indringing boorvloeisof

lucht   

blokkering poriën   

COB construeert dé  
kennisbank over  
ondergronds bouwen

Arno Talmon 
Dr. ir. Arno Talmon studeerde 
werktuigbouwkunde aan de   
TU Delft. Na zijn promotie in 
1992 ging hij werken bij Delft 
Hydraulics, een van de onder
zoeksinstituten die in 2008 
fuseerden tot Deltares. 
Contact: 
arno.talmon@deltares.nl 

Rolf Klaar 
Rolf Klaar is directeur van 
 adviesbureau Musiphor en is 
als adviseur verbonden aan 
COB. Hij heeft jarenlange erva
ring met het opzetten van  
kennissystemen bij diverse or
ganisaties, van banken tot wo
ningcorporaties. Bij COB gaat 
hij deze ervaring inzetten voor 
de ontwikkeling van een ken
nissysteem voor de wereld van 
het ondergronds ruimtege
bruik en ondergronds bouwen. 
Contact: rklaar@xs4all.nl 

Tot nu toe heeft COB bij veel grote boortunnels 

in Nederland onderzoek gedaan en metingen 

uitgevoerd. De verzamelde data is geëvalueerd als 

onderdeel van een kennisontwikkelingsproces. 

Arno Talmon van Deltares bekeek de resultaten 

tot dusver. ‘Tunnels boren in verzadigd zand 

heeft zijn eigen dynamiek’, zegt Talmon.

Schematische voorstelling van de indringing van boorvloeistof in het boorfront 

en blokkering van de poriën (Beeld: Deltares) 
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Model voorspelt liggerwerking 
bij aanleg boortunnel
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Aan boortunnels wordt van alles berekend, behalve de 
liggerwerking tijdens de aanleg. Toch is die er wel. Elke 
tunnel heeft de neiging om tijdens de aanleg aan de 
voorkant omhoog te drijven. ‘Aannemers weten dat en 
corrigeren daarvoor door de tunnelsegmenten onder 
een bepaalde hoek in te bouwen’, zegt Flip Hoefsloot. 
De opwaartse beweging als gevolg van de liggerwer
king levert daardoor eigenlijk nooit problemen op. 
Maar door de correctie komen er wél krachten in de 
lengterichting op de tunnelbuis. En dat kan vervelende 
gevolgen hebben. ‘Als de voegen tussen de segmenten 
open gaan staan, kan de tunnel gaan lekken’, vertelt 
Hoefsloot. Het is verstandig om de liggerwerking vooraf 
te berekenen.

Analytisch model
In samenwerking met  COB ontwikkelde hij een reken
model, gebaseerd op de Groene Hart Tunnel. Klaas Jan 
Bakker van COB had als onderdeel van zijn promotie
onderzoek al het nodige voorwerk gedaan en een aantal 
relatief eenvoudige situaties berekend. Hoefsloot 
breidde deze cases uit met andere belastingen: de 

waterdruk op de tunnel, de gronddruk, de stuwing door 
de vijzels, de opwaartse groutdruk en de belasting van 
de volgtrein. Vervolgens ontwikkelde hij analytische 
oplossingen voor het buigend moment in de ligger, de 
dwarskracht, hoekverdraaiing en de verticale verplaat
sing. ‘Veel werk, maar niet moeilijk’, zegt hij. Door tien 
soorten gegevens in te voeren in het model kan een 
ontwerper nu berekenen welke krachten op welk mo
ment op de tunnel staan en wat dat betekent voor de 
liggerwerking. ‘Daarmee kan hij onder andere de opti
male indeling van de volgtrein bepalen’, zegt Hoefsloot. 
‘Bovendien kan hij controleren of de flexibiliteit van de 
voegvullingen groot genoeg is voor de krachten die op 
de tunnel komen te staan.’

Werkelijkheid benaderd
Op het Technologiesymposium werd het model van 
Hoefsloot enthousiast ontvangen, zeker toen hij 
bekend kon maken dat de voorspellingen uitstekend 
overeenkwamen met de meetresultaten van rek
 opnemers in de Groene Hart Tunnel. ‘Het model bena
dert de werkelijkheid’, concludeert Hoefsloot, ‘en dat 
maakt het niet alleen gebruikersvriendelijk, maar ook 
waardevol.’ Het model is voor alle COBparticipanten 
gratis beschikbaar. • Wouter Klein Ikkink en Alinda Wolthuis

Meer informatie
De presentatie van Flip Hoefsloot kunt u downloaden 
van de website van het Technologiesymposium:  
www.cob.nl/technologiesymposium2008. 

Beeld: Fugro

Flip Hoefsloot 
Flip Hoefsloot is Principal 
Consultant bij Fugro Ingeni
eursbureau. Hij geeft leiding 
aan omvangrijke grondonder
zoeksprojecten en projecten 
waarbij specialistische kennis 
op funderingsbied een be
langrijke rol speelt. Daarnaast 
vormt kennisontwikkeling in 
de vorm van externe onder
zoeksopdrachten, het geven 
van voordrachten en cursus
sen een belangrijk onderdeel 
van de werkzaamheden. 
Contact: f.hoefsloot@fugro.nl 

Hoewel het aantal boortunnels flink groeit, was het er tot op heden nog 

niet van gekomen om een eenvoudig model te ontwikkelen voor de 

liggerwerking van geboorde tunnels.  Flip Hoefsloot, Principal Consul-

tant bij Fugro Ingenieursbureau, ontwikkelde een gebruikersvriendelijk 

rekenmodel. Hiermee doorgronden tunnelontwerpers in vijf minuten 

tijd de liggerwerking van hun tunnel tijdens de aanleg.
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• Ring roads around cities 
are traffic bottlenecks

Many Dutch cities are struggling with 
the limitations of their road networks. 
Local solutions such as road widen-
ing and tunnel building are aimed 
at improving traffic flows. In an 
article entitled ‘Stagnatie op de ring’ 
(‘Stagnation on the ring roads’) infra-
structure expert Prof. Frank Sanders 
describes his roadmap for the future: 
a mobility rescue plan.

According to Sanders, there are two 
problems with the Dutch ring roads:  
the lack of capacity and the envi-
ronmental burden. Local traffic and 
through traffic are intermingled. On 
top of that, the national structure of 
motorways and ring roads will never be 
finished. Sanders believes that under-
ground solutions can play a key role in 
resolving the problems. He also refers 
to dynamic traffic management and 
improved public transport. A mobil-
ity megaplan should ensure that the 
money is spent on the right projects.

Several Dutch cities are already work-
ing on solutions for their own traffic 
problems. The Hubertustunnel will be 
opened in The Hague in October 2008. 
Outside the Randstad western conurba-
tion, the municipalities of Amersfoort, 
Deventer and Eindhoven are ponder-
ing the problems with their own ring 
roads. Finally, Madrid is an example of 
how a city of millions can improve its 
infrastructure with a road tunnel that is 
several kilometres in length.

Information 
www.denhaag.nl/hubertustunnel
Contact
jack.amesz@cob.nl

 

• COB and Delft Cluster 
Technology Symposium

What are the latest research results 
and plans for the future with regard to 
underground construction and use of 
space? This was just one of the topics 
discussed at the Delft Cluster Consor-
tium - COB Technology Symposium 
on 12 June 2008. Three articles 
highlight some of the symposium’s 
presentations.

Rolf Klaar, a knowledge management 
consultant with COB, spoke about the 
digitization of COB publications. Accord-
ing to him, this is the first step towards a 
fully-fledged knowledge system that can 
meet today’s requirements. The system 
is currently being implemented, so that 
users can quickly find their way around 
the treasure trove of information.

Flip Hoefsloot of Fugro Ingenieurs-
bureau presented the user-friendly 
calculation model that he developed to 
take girder warp into account for bored 
tunnels. Designers use this model to 
determine the optimum layout of the 
trailer train. This avoids leaks in the 
joints between the segments.

Deltares researcher Arno Talmon spoke 
about the extensive pressure and ten-
sion measurements used in tunnel bor-
ing projects. Using this data, Deltares 
and Delft Technical University are able 
to model the flow processes around 
tunnel boring machines in saturated 
ground increasingly accurately.

Information
www.cob.nl/ 
technologiesymposium2008
Contact
rienske.gielesen@cob.nl

 

• Turkish connection  
between bored and  
sunken tunnels in the 
Netherlands?

The Bosporus Tunnel in Istanbul 
will be opened in 2012. This is a 
tunnel of 1.4 kilometres under the 
Bosporus. Details: the deepest point 
is 59 metres below the water, the 
tunnel is earthquake-resistant, and 
the submerged tunnel will sink by a 
further five to ten centimetres with 
respect to the bored tunnels that it 
connects up to.

In an article entitled ‘Directe aans-
luiting boor- en zinktunnel’ (‘Direct 
connection between bored and sunken 
tunnels’), Sandro Castellani explains 
the method used to connect the sub-
merged tunnel up to the bored tunnels. 
Castellani graduated from Delft Techni-
cal University on this particular subject. 
He travelled to Turkey to examine the 
construction. He also studied the extent 
to which the solution could be interest-
ing for the Dutch. This turned out to be 
the case in particular for waterways that 
are not too wide or deep, in which case 
flexible connections are not needed.

Contact
s.castellani@royalhaskoning.com
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Lezen

• A4 Midden-Delfland 
ondergronds

‘De aanleg van de A4 Midden-Delfland 
moet ondergronds’. Deze stelling kan 
op steeds meer steun rekenen in de 
regio en minister Eurlings wil de optie 
onderzoeken. 

Architect Ton Poot maakte een plan 
voor een afzinktunnel in de lengte van 
een – nieuw aan te leggen – vaart. Zo 
blijft het polderlandschap gespaard. De 
belangenvereniging van Midden-Delf-
land is positief over dit idee en vroeg in 
een brief aan minister Eurlings het plan 
op te nemen in de MER-rapportage. De 
minister zei begin juli dat hij het plan 
‘A4 met vaart’ als serieus voorstel ziet.

De brief aan de minister staat op: 
www.middendelflandvereniging.nl

    

• COB in pré-advies-
commissie SATO

Vanaf begin jaren negentig heeft de af-
deling Tunnelbouw van de Bouwdienst 
van Rijkswaterstaat haar kennis van 
tunnelbouw gebundeld in het docu-
ment ‘Specifieke Aspecten Tunnel Ont-
werp’. Rijkswaterstaat heeft besloten de 
komende revisie van dit Handboek in 
samenwerking met COB uit te voeren. 

In mei is een pré-adviescommissie 
gestart die nu werkt aan een plan voor 
het nieuwe handboek. Dit najaar wordt 
het pré-advies verwacht, waarna een 
commissie wordt opgericht die het 
schrijven van het boek begeleidt. Naar 
verwachting komt er zowel een digitaal 
handboek als een gedrukte uitgave, 
beide verkrijgbaar bij COB. 

COB werkt samen met Rijkswaterstaat 
aan kennismanagement: lees ook het 
interview met Rolf Klaar op pagina 42.

    

Rapport:
TC221 Nieuwe boortechnieken 
kleine infra

Het intrekken van de leiding is de 
belangrijkste fase van Horizontaal 
Gestuurd Boren (HDD). De kosten van 
vastgeraakte of beschadigde leidingen 
en bijkomende maatregelen zijn vaak 
hoog. Doel van TC221 was een model 
te ontwikkelen voor het intrekken van 
leidingen door het boorgat. Ook moest 
er meer duidelijkheid komen over het 
gedrag van de leiding in het boorgat. 

    

Bestellen: 
www.cob.nl 

Lees meer over HDD in het artikel op 
pagina 37.
    

Rapport:
TC161 Procesverbetering  
microtunnelling

Ondergrondse afvalwaterpersleidin-
gen worden steeds vaker aangelegd 
door middel van microtunnelling. 
Bij deze techniek worden vanuit een 
startschacht, achter een boormachine 
aan, buiselementen met vijzels in 
de grond gedrukt. Dit project, TC161 
Procesverbetering aanleg ondergrondse 

infrastructuur, onderzocht hoe de 
krachtverdeling in de buizen werkt bij 
een doorpersing (microtunnelling) voor 
verschillende grondsoorten en ontwerp-
profielen. Dit resulteerde in een bereke-
ning- en ontwerpvoorschrift waarmee 
een beter ontwerp en een veiligere 
uitvoering gerealiseerd kan worden.

    

Bestellen: 
www.cob.nl 
    

Rapport:
TC241 -Totaal Andere Tunnel 
(TAT)

Binnen de tunnelbouw wordt vaak in 
traditionele patronen gedacht. Pogin-
gen tot vernieuwingen lopen daardoor 
regelmatig vast. Dit project onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn voor de 
aanleg en exploitatie van een Totaal 
Andere Tunnel (TAT). Hoe die tunnel 
er precies uitziet, ligt nog open. In het 
project zijn oplossingen gezocht voor de 

beperkingen van de huidige tunnels. In 
de toekomst zullen we:
•  eenvoudige tunnels aanleggen tegen 

beperkte kosten;
•  aanleggen met weinig hinder en 

risico’s;
•  sneller tunnels aanleggen;
•  duurzame tunnels aanleggen,  

die geschikt zijn voor verschillende 
doeleinden.

    

Bestellen: 
www.cob.nl 

Lees meer over dit project op 
www.tno.nl, zoek op ‘TAT’.
    

Tussenrapport:
O10: Innovatieve  
opsporingstechnieken, FASE 1

Dit rapport behelst de eerste fase van 
het onderzoek O10: Inventarisatie en 
analyse van opsporingstechnieken 
en programma van eisen voor consu-
mententest. In deze fase is de wens 
geïnventariseerd van klanten, zoals 
kabel- en leidingeigenaren, opdracht-
gevers, aannemers en energiebedrijven. 
Daarna is onderzocht hoe innovatieve 
opsporingstechnieken aan deze wens 
invulling kunnen geven. Dit heeft geleid 
tot een helder overzicht van  wanneer 
welke techniek bruikbaar is, én tot 
een programma van eisen voor een 
praktijkproef (consumententest) om de 
theoretische conclusies aan de werke-
lijkheid te toetsen.

    

Bestellen: 
www.cob.nl 
    

Kort

• Luchtkwaliteit  
onderzocht

COB start onderzoek naar de luchtkwa-
liteit bij tunnelmonden. Dit zou kunnen 
leiden tot een grote kostenvermindering 
voor ventilatie- en afzuiginstallaties. Of 
tot de conclusie dat de huidige instal-
laties de lucht onvoldoende klaren. De 
eerste resultaten worden al dit najaar 
verwacht. 

Fijnstof en NO2
Europese normen voor luchtkwaliteit, 
voor fijnstof en NO2, leveren veel proble-
men op bij het verstrekken van vergun-
ningen voor nieuwe infrastructurele 
projecten. Voor tunnels is het probleem 
nog groter, omdat de vervuiling van uit-
laatgassen piekt bij de tunnelmonden. 
De oplossing wordt nu vooral gezocht 
in installaties die geconcentreerde 
luchtvervuiling bij de uitgangsportalen 
afzuigen. Een echte oplossing is dit niet: 
de vervuiling wordt alleen verplaatst, 
hoog de lucht in. Bovendien kost het 
veel stroom, en is dus ook indirect niet 
milieuvriendelijk. 

Rekenmodellen
De verwachte vervuiling van een tunnel 
wordt bepaald met rekenmodellen. Nu 
zijn er aanwijzingen dat deze modellen 
het probleem erger voorstellen dan het 
in werkelijkheid is. Dat zou beteke-
nen dat ten onrechte voorzieningen 
worden aangebracht. Kostenraming: 
zo’n 50 miljoen euro per tunnel. Om 
het probleem bij de kern aan te pakken, 
onderzoekt COB hoe erg de vervuiling 
bij tunnelmonden is. De eerste stappen 
van het onderzoek zijn een vergelijking 
van rekenmodellen en het uitvoeren van 
nieuwe metingen aan schaalmodellen 
in een windtunnel. Eind 2009 moet 
het onderzoek een nieuw goedgekeurd 
rekenmodel opleveren.

Via COB zijn al verschillende steden 
en Rijkswaterstaat aangehaakt bij dit 
onderzoek. Wilt u meer weten of mee-
doen? Neem contact op met project-
leider Hans Huijben 
(hans.huijben@cob.nl).

    

• Aanmelden voor  
Schreudersstudieprijs 
2008

De Stichting A.M. Schreuders intro-
duceerde in 2002 de tweejaarlijkse 
Schreudersstudieprijs. Deze stimule-
ringsprijs voor studenten die zich bezig 
houden met vraagstukken op het gebied 
van ondergronds ruimtegebruik wordt 
dit jaar voor de vierde keer uitgereikt. 

Studenten kunnen zich inschrijven als 
ze tussen 1 augustus 2006 en 1 oktober 
2008 een afstudeerproject op het 
gebied van ondergronds bouwen met 
succes hebben afgerond aan een Ne-
derlandse hbo-instelling of universiteit. 

De inschrijving sluit op 1 oktober 2008. 
Meer weten? www.cob.nl/schreudersprijs

    

• Nieuw Platform Tunnels 
& Bouwputten

Een klankbord bieden voor voorstellen 
voor onderzoek en ontwikkeling op het 
gebied van tunnelbouw en bouwput-
ten. Dat is het doel van T100: Platform 
Tunnels & Bouwputten, ontstaan uit de 
kerngroep van het Gemeenschappelijk 
Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) 
en de stuurgroep Consortium Delft 
Cluster-COB. 

Bij de samenstelling van deze 
 commissie wordt scherp gelet op een 
evenwichtige vertegenwoordiging 
van belanghebbende partijen: de 
opdrachtgevers, kennisaanbieders en 
kennis vragers. De commissie zal twee 
à drie maal per jaar vergaderen en wil 
fungeren als een netwerk waarbinnen 
kennis wordt uitgewisseld en ideeën 
worden gegenereerd.

Meer informatie:
klaas-jan.bakker@cob.nl

• Bouwputtenfestival  
Rotterdam

De gehele maand oktober staan alle 
bouwactiviteiten in Rotterdam cen-
traal tijdens het zesde Rotterdamse 
Bouwputtenfestival. Het programma 
staat nog niet helemaal vast, maar over 
enkele activiteiten is al wel zekerheid.

Zo is er de Dag van de Eerste Paal, een 
bustour langs verschillende bouw-
projecten. Ook worden bouwputten 
opengesteld voor het publiek en zijn er 
fiets- en skatetochten die langs bouw-
projecten voeren. 

Lees meer over het festival op:  
www.cic.rotterdam.nl

    

• Congres over WION

Per 1 juli is de Wet Informatie-uitwisse-
ling Ondergrondse Netwerken (WION) 
van kracht geworden. Deze wet verplicht 
alle netbeheerders hun ondergrondse 
belangen voor 1 oktober bij het kadaster 
aan te geven. 

In het kader van deze nieuwe wetgeving 
organiseerde het Gemeentelijk Platform 
Kabels en Leidingen haar eerste ‘GPKL-
dag’. Tijdens deze dag gaven Elco Brink-
man (Bouwend Nederland) en Chris 
Schaapman (GPKL) lezingen en waren 
er parallelle sessies over:
•   Gevolgen van de WION voor  
 gemeen ten
•   Eigendomsstatus van weesleidingen
•   Het nieuwe KLIC-online systeem
Brinkman ging in op het benutten en 
digitaliseren van netwerkinformatie; 
Schaapman verwoordde de hoop dat 
gemeenten inzien dat kabels en leidin-
gen een gemeentebreed thema zijn. 

Lees het volledige verslag van het 
congres op www.gpkl.nl

• Combinatie CrommeLijn 
krijgt opdracht  
spoortunnel Delft

ProRail heeft de bouw van de tunnel 
en ondergronds station van het project 
Spoorzone Delft gegund aan Combina-
tie CrommeLijn (CCL), een consortium 
dat bestaat uit CFE NV, Haverkort Voor-
molen BV TBI Infra en Dura Vermeer 
Groep NV. Medio 2009 start de bouw 
van een spoortunnel van 2,3 km door 
de oude binnenstad met bijbehorend 
station. 

Behalve een verdubbeling van de 
spoorcapaciteit, moet de tunnel de 
barrière opheffen die het spoorviaduct 
nu vormt. Na sloop van het viaduct en 
bovengronds station ontstaat nieuw in 
te richten ruimte in de binnenstad voor 
woningen, een stadskantoor, parken, 
waterpartijen, bruggen en wegen. Aan 
de stedelijke inrichting ligt een Mas-
terplan ten grondslag van de hand van 
de Spaanse stedenbouwkundige Joan 
Busquets. 

Meer over Spoorzone Delft: 
www.spoorzonedelft.info

    

• Slimme gemeenten  
denken vooruit

Wie te laat bedenkt dat de onder-
grond een functie kan krijgen in een 
project, loopt tegen onnodig hoge 
kosten aan. Dat is de kernboodschap 
van het initiatief om een structuur-
visie te ontwikkelen. 

Geen gek idee, zeker nu de nieuwe Wet 
Ruimtelijke Ordening een feit is.
Marcel Robben van ondergrondse 
hoofdstad Arnhem: ‘Ik heb enkele 
mensen uit mijn netwerk voorgelegd: 
‘Wat is structuurvisie? Hebben jullie er 
één? Wil je er één?’ Want als dat zo is, 
dan kunnen we misschien kennis delen. 
Ik hoop in contact te komen met andere 
gemeenten die ook dit onderwerp willen 
verkennen.’ 

Van gedachten wisselen over uw  
structuurvisie? Neem contact op met  
Anne Kamphuis 
(anne.kamphuis@cob.nl) of  
Marcel Robben  
(marcel.robben@arnhem.nl).
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Doen

Breng bijeenkomsten, evenementen 
en activiteiten onder de aandacht van 
het COB-netwerk.  
Stuur tips en aankondigingen naar  
redactie@cob.nl. De deadline voor 
het volgende nummer van de  
Onderbouwing is 10 oktober 2008. 

    

Excursie
Projectenmarathon  
KIVI NIRIA TTOW

17 september 2008
www.ita-ttow.nl

De afdeling Tunneltechniek en Onder-
grondse Werken (TTOW) van Ingeni-
eursnetwerk KIVI NIRIA gaat op bezoek 
bij drie bouwprojecten in Rotterdam, 
Roelofarendsveen en Amsterdam. U 
kunt zich aanmelden via het secreta-
riaat van COB (info@cob.nl). Er zijn 40 
plaatsen beschikbaar. Deelname kost 
175 euro en is gratis voor KIVI NIRIA 
TTOW-leden en studenten.

    

Vakbeurs
InnoTrans 2008 

23 - 26 september 2008
Messe Berlin, Duitsland
www.innotrans.de

    

Vakbeurs
Dag van de Openbare Ruimte 

2 oktober 2008
Euretco Expo Center, Houten
www.dagvandeopenbareruimte.nl

Cursus
Risicobeheersing van  
gemeentelijke bouwprojecten 

7 oktober 2008
GeoDelft, Delft
www.pao-tudelft.nl

    

Congres en expositie
Waterbouwdag

7 oktober 2008
Chassé Theater, Breda
www.waterbouwdag.nl 

    

Congres
TRAIL

14 – 15 oktober 2008
WTC, Rotterdam
www.rstrail.nl

    

Discussieavond
Discussie Amsterdam  
Ondergronds

29 oktober 2008
Parooltheater, Amsterdam
www.ondergronds.nl

    

Congres
KIVI NIRIA Jaarcongres

30 oktober 2008 
TU Delft
www.kiviniria.nl

Het thema ‘Deltatechnologie’ – op-
lossingen voor een veilige, schone en 
duurzame delta – staat dit jaar centraal 
op het KIVI NIRIA Jaarcongres. Het 
netwerk van ingenieurs en techniekstu-
denten besteedt dit jaar op verschil-
lende manieren en vanuit verschillende 
ingenieursdisciplines aandacht aan dit 
maatschappelijk relevante vraagstuk. 
Een parallelsessie over ondergronds 
bouwen in deltagebied wordt verzorgd 
door COB.

Vakbeurs
Aquatech

30 oktober 2008
RAI Amsterdam 
www.amsterdam.aquatechtrade.com

    

Symposium
Van der Perre Symposium 

18 november 2008
Covra, Borssele
www.carus-edu.nl

Het Van der Perre Symposium is een 
symposium voor iedereen met interesse 
in ondergronds ruimtegebruik. Beleids-
makers, uitvoerende partijen, docen-
ten en studenten ontmoeten elkaar 
op deze, door het Centre for Applied 
Research of Underground Space georga-
niseerde dag. 

    

Congres
International Conference  
on Deep Excavation 2008 

10 november 2008
Singapore, China
www.icde2008singapore.org

    

Congres
Jaarcongres PSIBouw  
en Regieraad Bouw

13 november 2008
Congrescentrum Orpheus, Apeldoorn
www.psib.nl

    

Cursus
Gevorderdencursus Damwanden 
MSheet

18 november 2008
Deltares, Delft 
www.delftgeosystems.nl 

    

Vakbeurs
Betondag 2008

20 november 2008
De Doelen, Rotterdam
www.betonvereniging.nl

Vakweek
Week van de bodem

24 november tot 3 december 2008
Lunteren
www.bewustbodemgebruik.nl

    

Symposium
Bodem Breed

2 – 3 december 2008
Congreshotel de Werelt, Lunteren
www.skbodem.nl

    

COB
Participantenbijeenkomst 2008

11 december 2008
Locatie binnenkort bekend op:
www.cob.nl

Hoe gaat het met COB? Met de blik op 
2009 legt de organisatie haar oor te 
luisteren bij het netwerk van partici-
panten. Met deze feedback kan COB 
verder werken aan de ontwikkelingen 
die in 2007 zijn ingezet. Voor partici-
panten biedt de bijeenkomst bovendien 
gelegenheid om hun eigen netwerk aan 
te halen.

    

Vakbeurs
Verkeer en mobiliteit

11 december 2008
Euretco Expo Center, Houten
www.dagvanverkeerenmobiliteit.nl

    

Vakbeurs
Infratech 2009

16 - 19 januari 2009
Ahoy Rotterdam
www.infratechahoy.nl

    

COB
Dag van het Ondergronds Bouwen

29 januari 2009
www.cob.nl
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‘Concurrentievoordeel ontstaat niet door de kennis die je hebt, maar 

door de wijze waarop je die kennis gebruikt. Wie zich dat  realiseert, 

begrijpt dat het delen van kennis niet automatisch leidt tot een  

voordeel of nadeel voor betrokken ondernemingen.’ Aan het woord  

is Leendert Bouter die afscheid neemt als Hoofdingenieur-Directeur  

van Rijkswaterstaat Bouwdienst.

Leendert Bouter

Achtergrond
HBS-B, Civiele techniek, 
afstudeerrichting Waterhuishouding 
aan de TU Delft

Link met COB
Betrokken geweest als  Vicevoorzitter 
Raad van Toezicht. 

Rijkswaterstaat
1971 - 1975 • Beleidsmedewerker 
waterhuishouding
1975 - 1980 • Coördinator onderzoeks- 
en adviesprojecten waterhuishouding
1980 - 1981 • Hoofd van de afdeling 
Waterkwaliteit (Directie Benedenrivieren)
1981-1988 • Hoofd van de  hoofdafdeling 
Waterbeheer (Directie Benedenrivieren)
1988 - 1993 • Directeur Realisatie 
Werken (Directie Zuid-Holland)
1993 - 1997 • Directeur Verkeer en 
Vervoer; plv HID (Directie Zuid-Holland)
1997 - 1998 • Hoofdingenieur-Directeur 
(Directie Limburg)

Directoraat Generaal Goederenvervoer
1998-2002 • Projectdirecteur 
Betuweroute

Rijkswaterstaat
2001 - 2004 • Hoofdingenieur-
Directeur van de Directie HSL-Zuid
2004 - heden • Hoofdingenieur-
Directeur van de Bouwdienst

Per 1 oktober beëindigt Leendert Bouter, 
COB-betrokkene van het eerste uur, zijn 
functie als hoofdingenieurdirecteur 
bij Rijkswaterstaat Bouwdienst. Wel blijft  
hij actief als adviseur op het gebied van pro-
jectmanagement, aanbestedingen  
en contracten. We komen hem dus vast nog 
eens tegen bij COB. Bouter heeft een duide-
lijk beeld over wat ondergronds bouwen ook 
in de toekomst kan betekenen. De Noord/
Zuidlijn en het Trekvliettracé zijn daar voor-
beelden van. ‘Ze dragen bij aan effectiever 
ruimtegebruik en betere mobiliteit. Er komen 
steeds meer verkeersstromen onder de grond 
voor personenvervoer, maar ook voor opslag 
en bevoorrading van winkels. Hoe snel die ont-
wikkeling voortzet, is moeilijk te voorspellen.’ 

Blijven investeren
‘COB kan zorgen dat mensen meer investeren 
in ondergrondse oplossingen door hen te 
enthousiasmeren’, vindt Bouter. ‘Techniek 
vormt geen belemmering meer, het enige 

wat ons vaak weerhoudt van veranderingen is 
terughoudendheid van mensen. COB is nog 
lang niet klaar met haar taak om mensen en 
instanties ervan te overtuigen dat investe-
ringen in ondergrondse oplossingen zichzelf 
terugverdienen.’

Ondergrond en bovengrond  
combineren
Toch hoeven we niet altijd de diepte in 
te gaan, vindt Bouter. ‘Momenteel wordt 
gebouwd aan de ‘landtunnel’ over de A2 bij 
Utrecht. Deze ‘tunnel’ maakt het mogelijk de 
drukke snelweg te verbreden en tegelijker-
tijd de stad te verbinden met de nieuwe wijk 
Leidsche Rijn aan de overzijde van de A2.  
Een mooi voorbeeld van hoe je bovengrond 
en ondergrond kunt combineren. Want 
hoewel technieken voor ondergronds bou-
wen worden gebruikt, ligt de snelweg niet 
verdiept. Zo zie je maar dat het werkelijke 
voordeel zit in hoe je kennis slim weet te 
gebruiken.’ •  Ronald Zeijpveld

Leendert Bouter neemt afscheid en blikt vooruit

‘Techniek vormt geen  
belemmering meer’

Stad onder de stad
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Hubertus
tunnel

zorgt voor betere 
bereikbaarheid 

 

Tijdschrift over ondergronds  bouwen en ondergronds ruimtegebruik • jaargang 1 • nr 2 • september 2008

Onderbouwingde

d
e O

n
d

erb
o

u
w

in
g  • jaargang 1

 • nr 2
 • septem

ber 2
0

0
8

• Stedelijk weefsel 

Van koopgoot naar kubus

• Kennismanagement 

Verslag Technologiesymposium

• Kanaalkruising Sluiskil  

Westerscheldetunnel

krijgt ’broertje’

Van concept 
tot oplevering

Infrastructuur en bereikbaarheid zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor maatschappelijke en econo-
mische ontwikkeling. Met name daar waar transport, 
vervoer en ruimtelijke inrichting essentieel zijn voor 
een duurzame toekomst. Movares is als advies- en 
ingenieursbureau voor haar klanten in de gehele 
keten actief. Vanaf de eerste studies en vroege plan-
fases, via het ontwerp en de realisatie van projecten 

tot en met het beheer en onderhoud. De bundeling 
van kennis, expertise en innovatief vermogen van 
Movares wordt kernachtig samengevat in het motto: 
vormgeven aan bereikbaarheid. www.movares.nl

Werken bij Movares? Kijk op ons vacatureoverzicht op:  
www.werkenbijhetleuksteingenieursbureau.nl




