
Movares is het advies- en ingenieursbureau dat boven- en ondergrondse oplossingen in de volle breedte 
genereert op de volgende gebieden:
 
• mobiliteit
• infrastructuur
• vervoerssystemen
• ruimtelijke inrichting
• bouw- en vastgoed

Movares is founding member van het COB. 
De essentie van ons werk bestaat uit het leggen van verbindingen. In onze projecten streven we naar con-
crete duurzame bijdragen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat uiteindelijk alles met alles verbonden is en 
wij als mens leven van en voor onze verbinding met de wereld om ons heen.

Movares feliciteert het COB 
met haar 15e verjaardag!

Volautomatische Auto Berging Den Haag
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De mooie  
duurzame stad
mede mogelijk gemaakt 

door ondergronds
bouwen

• 15 jaar COB

Wat hebben we met  

elkaar bereikt?

• Grand Paris

MVRDV adviseert Sarkozy

• Diepwanden

Halve eeuw aan kennis  

vastgelegd



Strukton Civiel bv
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen
Telefoon (030) 248 69 11
www.struktonciviel.com
info@struktonciviel.com

Juist als het moeilijk is, bewijst Strukton Civiel z’n kracht. Door innovatieve oplossingen, nieuwe 
manieren van samenwerking en natuurlijk onze ervaring met bijzonder complexe projecten op uitdagende 
locaties. Dat maakt ons werk interessant. En daarom weten we talent aan ons te binden, onze opdracht-
gevers te verrassen. En een bijzonder solide onderneming verder uit te bouwen. Interessant? 
Kijk dan verder op struktonciviel.nl

Liever een onmogelijke 
opdracht!

De samenwerking binnen CURNET 
leidt tot synergie en dus tot meer-
waarde voor klanten, betrokkenen 
en belanghebbenden. De projecten, 
programma's en kennis-allianties 
binnen CURNET hebben daarbij 
hun eigen sterkte en identiteit. Alle 
partners in CURNET ontwikkelen 
toepasbare en breed geaccepteerde 
kennis. Zij doen dit in samen-
werking met en ten behoeve van 
overheid, bedrijfsleven, maatschap-
pelijke organisaties en kennisinstel-
lingen. 

Er zijn vele onderwerpen waarbij 
COB met CURNET-partners samen-
werkt. COB, CUR Bouw & Infra en 
CROW stemmen hun activiteiten 

gezamenlijk af op het initiatief 
GeoImpuls. Bij dit programma 
werkt de gehele GWW-sector 
samen om faalkosten bij geotech-
nische projecten de komende jaren 
drastisch terug te brengen. Verder 
wordt gewerkt aan een nieuwe 
vorm van samenwerking tussen 
COB, CUR Bouw & Infra en SBR 
bij het op te zetten kennisthema 
‘funderingen en bouwputten’. 

SKB en COB hebben elkaar gevon-
den in het project ‘Carrousel Orde-
ning & Ondergrond’. Gemeenten en 
provincies wisselen hierbij in een 
aantal workshops op gestructureer-
de wijze kennis uit over ordening 
van de ondergrond en het afstem-

men van de vele functies die de 
ondergrond moet vervullen. SKB 
en COB zorgen hierbij voor het 
‘ophalen’ van kennisvragen die 
vanuit de praktijk ontstaan. Samen 
met de deelnemers worden de 
mogelijkheden verkend om projec-
ten uit te voeren die een effectieve 
ruimtelijke inrichting van de onder-
grond dichterbij kunnen brengen. 

COB, al 15 jaar een betrouwbare, 
profijtelijke en plezierige samen-
werkingspartner. Namens CURNET 
van harte gefeliciteerd hiermee!

CURNET feliciteert COB met haar 
15-jarig (ondergronds)bestaan!

COB werkt samen met verschillende partners binnen (en buiten) CURNET, vanwege 
de meerwaarde die het leggen van dwarsverbanden oplevert bij het ontwikkelen en 
uitdragen van kennis. CURNET is een herkenbaar en uniek netwerk van professionals 
die zich bezighouden met kennis- en competentieontwikkeling rond ruimte, bouw, 
bodem, land en water. 

Groningenweg 10  •  Postbus 420  •  2800 AK Gouda  •  Tel. 0182 - 540600  •  info@curnet.nl  •  www.curnet.nl  •
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Colofon

Deze keer in de Onderbouwing

Vijftien jaar geleden, bij de oprichting van COB, stond de 
kennis over tunnelboren nog in de kinderschoenen. 
Inmiddels zijn we acht succesvolle boortunnels verder en 
wordt integraal ruimtegebruik steeds meer gemeengoed. 
Vooral in steden. Daar houdt de ondergrond de boven-
grondse ruimte mooi en leefbaar. / pagina 16

COB en De Onderbouwing
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 
publiek- private, 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.
COB produceert in samenwerking met het netwerk het magazine De Onderbouwing.  
Doel is om partijen aan de vraag- én aanbodzijde te informeren en inspireren.

Adres
Groningenweg 10
2803 PV Gouda
0182 - 540 660
redactie@cob.nl 
www.cob.nl
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Jaap van den Beukel, Blauwhoed, Zwart & Jansma Architekten, Luuk Klamer/Zuidas 
Amsterdam, Your Captain Luchtfotografie/Zuidas Amsterdam, gemeente Maastricht,  
Bert de Jong, Arne Bezuijen, Mergor/Strukton, gemeente Den Haag,  Van Lint vormgevers, 
Franki Grondtechnieken, Paul Peppel, Monique Sanders, Joeri van Beek,  Jesper Neeleman;  
met dank aan Hampshire Hotel Delft Centre (locatie coverfoto – Koepoortgarage Delft).

Druk
Europoint media, Rotterdam (2.250 exemplaren)

ISSN
1876-2999

Abonnementen
De Onderbouwing is het magazine voor het kennisnetwerk van COB en andere geïnteres-
seerden in ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het blad verschijnt drie 
keer per jaar en wordt automatisch verzonden aan de participanten van COB. Wilt u het ook 
ontvangen? Neem dan contact op met COB via info@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 &  
Communicatie (0182 - 540 660 of redactie@cob.nl).

Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder 
 voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n). 

De mooie  
duurzame stad
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Deze keer in de Onderbouwing  De mooie duurzame stad

Vijftien jaar COB heeft al veel kennis  
opgeleverd. Aan welke projecten werken we 
nu en waar liggen de uitdagingen voor ons  
netwerk? / pagina 6

Rijk lanceert beleidsvisie duurzaam gebruik 
ondergrond. Welke uitdagingen ziet  
COB bij de ontwikkeling en uitvoering  
van dat beleid? / pagina 10

Diepwanden worden al meer dan vijftig  
jaar aangelegd. De kennis over ontwerp  
en uitvoering is nu gebundeld in een  
state-of-the-art richtlijn. / pagina 40

In opdracht van Sarkozy werkt Winy Maas 
aan een mooier en duurzamer Parijs. Wat is 
zijn visie en welke kansen ziet hij voor de 
Nederlandse steden? / pagina 20
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Deze keer in de Onderbouwing  De mooie duurzame stad

Bandi Horvat voerde in 1997 een  strategische 
studie uit naar de verwachtingen en  
belemmeringen van ondergronds bouwen in 
Nederland. Dertien jaar later blikt hij terug.  
/ pagina 14
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Een netwerk om  
te koesteren
 

COB werd in 1995 opgericht om technische kennis van 
ondergronds bouwen, met name ondergrondse boor-
technieken, te vergroten. Vijftien jaar later mogen we 
trots zijn op 8 gerealiseerde boortunnels en nu boren we 
onder dichtbevolkt stedelijk gebied! Een andere wezenlijke 
opbrengst is naar mijn idee de totstandkoming van de 
lerende gemeenschap. 

Kennis ontwikkelt zich immers tussen mensen. Het levert 
tastbare kennis op, zoals rapporten en artikelen. Maar het 
gaat ook om het benoemen van vraagstukken, definiëren 
van onderzoek, samen controleren of het werkt in de prak-
tijk en met elkaar delen hoe we iets voor elkaar krijgen en 
verbeteren. Wanneer verschillende visies en invalshoeken 
van mensen samenkomen en tot resultaat leiden, mag je 
spreken van een krachtig lerend netwerk.

Een netwerk dat met elkaar dingen oppakt, op een profes-
sionele wijze. Dat de drive heeft om voor kwaliteit te gaan, 
elkaar daarop aanspreekt als lid van de professionele 
gemeenschap. Een netwerk dat bouwt in binnenstede-
lijk gebied, grote infraprojecten aanlegt, actief is in het 
buitenland en ook haar kennis in het onderwijs inbrengt. 
Daarbij voorbij de eigen projecten durft te kijken en aan-
dacht heeft voor de bijdrage van ondergronds bouwen aan 
de kwaliteit van onze omgeving. 

Ik ben blij met ons netwerk!

Reageer op Merten Hinsenveld  via redactie@cob.nl.

Column
Merten Hinsenveld
Directeur Centrum Ondergronds Bouwen
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Op de zeepkist krijgt iedereen de kans op vrijuit te spreken.  

Deze keer neemt Hans Ruijter, landelijk tunnelregisseur bij  

Rijkswaterstaat, het woord:

Het basisprincipe over hoe je met de 
tunnel omgaat is altijd hetzelfde. Het is 
dus onzin om voor elke tunnel een eigen 
aanpak te creëren voor de veiligheids- en 
verkeersvoorzieningen. Ontwerpers hoe-
ven niet elke keer opnieuw het wiel uit te 
vinden met alle inefficiëntie en kinder-
ziektes die daarbij horen – kijk naar de 
A73. Dit is niet nodig.

Als het aan mij ligt, komen er zo snel 
mogelijk uniforme eisen waaraan een 
tunnel moet voldoen. Elke tunnel dezelf-
de eisen, wel zo helder. Hetzelfde geldt 
voor de wetgeving vanuit de overheid. 
Nu is die vaak nog op meerdere manie-
ren te interpreteren. Ik zie verschillende 
voordelen. Discussies over gebruik en 
veiligheid van tunnels worden helder-
der en genuanceerder doordat het voor 
iedereen duidelijker is hoe de tunnel in 
elkaar steekt. Ook kunnen bouwproces-
sen sneller en efficiënter verlopen en de 
planning en kostenbeheersing van de 
bouw van de tunnel worden betrouw-
baarder. De bediening van de tunnels 
kan eenvoudiger worden. Nu kan een 

‘Voor elke  

tunnel dezelfde  

eisen; wel zo  

helder’

Op de 

zeepkist

operator alleen zijn ‘eigen’ tunnel be-
dienen. Als die tunnels straks praktisch 
hetzelfde zijn, dan zijn ze veel breder 
inzetbaar. Ook voor hulpdiensten die 
bijvoorbeeld bij brand moeten optreden 
is het van belang dat tunnels hetzelfde 
werken. Uiteindelijk wordt het hierdoor 
beter en veiliger voor de weggebruiker en 
daar gaat het om!

Hoe de markt en COB een rol kan spelen 
in het standaardiseren van nieuwe tun-
nels? Dat staat wat mij betreft helemaal 
open. Daarvoor is breed overleg nodig 
met alle marktpartijen. Rijkswaterstaat 
kan het allemaal wel mooi bedenken, 
maar de markt moet er uiteindelijk mee 
kunnen werken.’

Meer informatie
Reageer op Hans de Ruiter  

via redactie@cob.nl.

‘In ons land maken we steeds vaker tun-
nels en overkappingen. Bij de ontwik-
keling van deze tunnels spelen eigenlijk 
elke keer dezelfde soort vragen. Denk 
aan vraagstukken rondom de veiligheid 
van de tunnel: welke veiligheidsinstal-
laties zijn er nodig, hoe kunnen we die 
het beste inbouwen, hoe leiden we het 
verkeer door de tunnel, enzovoort. Ook 
doen zich vaak dezelfde vragen voor 
rondom de constructie van de tunnel: 
hoe kun je een tunnel bijvoorbeeld zo 
snel mogelijk herstellen na een ongeval, 
en hoe krijg je hem weer zo snel mogelijk 
in bedrijf? Daarom werd mijn functie in 
het leven geroepen: om te werken aan 
een structurele oplossing voor de vraag-
stukken die we zo vaak tegenkomen.

De sleutel tot de oplossing ligt in unifor-
mering van de tunnels. Natuurlijk kent 
elke tunnel unieke omstandigheden zo-
als de grondsamenstelling en exacte lig-
ging ten opzichte van aan- en afvoerwe-
gen. Maar verder, en zeker wat betreft de 
technische installaties in de tunnel, zijn 
tunnels voor 80 tot 90 procent hetzelfde. 



www.werkenbij.amsterdam.nl

Ondergronds bouwen biedt kansen voor grote steden waar de grond schaars is. 
Het biedt mogelijkheden voor vernieuwing van werkmethoden en van de manier 
waarop we onderwerpen benaderen. Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) heeft veel
 ondergrondse projecten in haar portefeuille, met name in de complexe stedelijke om -
geving zoals bij de Zuidas, de Noord/Zuidlijn, IJburg en de renovatie van de metrolijn. 
We begeleiden deze en andere grootstedelijke projecten van idee tot en met de
 uit voering. Wij richten ons op engineering, advies en regie. IBA is het technisch   
geweten van Amsterdam en staat midden in de stad, die ze van onder tot boven kent. 
Letterlijk en figuurlijk. En dat maakt IBA uniek.

Ingenieursbureau Amsterdam zoekt

technici met hart voor de stad
Meer weten? www.iba.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam voert diversiteitbeleid. De gemeente wil dat het personeelsbestand in o.a. leeftijd, geslacht, seksuele
voorkeur, culturele achtergrond en opleiding een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Elke vacature staat
open voor zowel mannen als vrouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Ondergronds bouwen heeft de toekomst

Heb jij talent
voor Amsterdam?

479721_technici_met_hart_voor_de_stad:Opmaak 1  13-04-10  10:23  Pagina 1
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15
 Jaar

Vijftien jaar COB

In vijftien jaar heeft COB zich ontwikkeld tot een 
krachtig netwerk voor onderzoek en ontwikkeling van 
ondergronds bouwen en -ruimtegebruik. Er zijn nu vijf 
COB-platforms: Tunnels & bouwputten, Veiligheid & 
veiligheidsbeleving,Kabels & leidingen, Ordening & 
ondergrond en Kennis & communicatie.
Wat hebben deze vijftien jaren ons gebracht? De 
kennisachterstand op boortechnologie is ingelopen, 
getuige succesvol geboorde tunnels. Internationaal zijn 
Nederlanders vaak betrokken bij de aanleg van afge-
zonken tunnels. De leerstoel ondergronds bouwen aan 

de TU Delft en promovendi op het gebied van onder-
gronds bouwen worden financieel en inhoudelijk ge-
steund door COB. Ook lesboeken en leidraden rondom 
ondergronds bouwen, veiligheid en kabels en leidingen 
zijn gerealiseerd. Stichting Schreuders beloont jaarlijks 
het onderwijs en bedrijfs leven met een geldbedrag om 
enthousiasme en concrete projecten rondom onder-
gronds bouwen te stimuleren. Vanuit het platform 
Kabels & leidingen wordt hard gewerkt aan meerdere 
projecten die belemmeringen in de ondergrond wegne-
men. Het platform Ordening & ondergrond maakt zich 

Projecten van COB uitgelicht

Platform tunnels & bouwputten
Meer info: klaas-jan.bakker@cob.nl

Richtlijn tunnels ontwerpen
In 1993 ontwikkelde de bouwdienst van 
Rijkswater staat een handboek voor het ontwer-
pen van tunnels. Anno 2010 verzorgt COB de 
update van deze ontwerpdocumenten en vormt 
deze om tot een algemene richtlijn voor het (ci-
viele) ontwerp van tunnels.

Handboek diepwanden
Na een aantal incidenten ontstond twijfel over 
de betrouwbaarheid van de diepwandtechniek. 
Een CUR/COB-commissie concludeerde dat 
een publicatie die alle kennis en ervaring over 
ontwerp en uitvoering beschrijft nodig is. Dit 
rapport is eind september via CUR en COB be-
schikbaar.

Praktijkonderzoek bij tunnelbouw projecten
Projectdirecties van grote projecten met onder-
gronds bouwen (Spoorzone Delft, Schiphol-
Almere-Amsterdam, A4 Delft-Schiedam, A15 
Maasvlakte-Vaanplein, A2 Maastricht, Trekvliet 
Tracé Den Haag, Tunnel Sluiskil, Coentunnel en 
Kruipleingarage Rotterdam) hebben een geza-
menlijke risicoagenda opgesteld. Dit leidt tot 
vraagstukken die men gezamenlijk met COB wil 
aanpakken.

Platorm kabels & leidingen
Meer info: richard.vanravesteijn@cob.nl

Praktijkproef innovatieve opsporingstech-
nieken 
Met een proeftuin aan kabels en leidingen 
worden detectiebedrijven getest op hun per-
formance  (detectiemogelijkheden, nauwkeurig-

heid, rapportage). De resultaten zullen worden 
gebruikt voor het opstellen van een richtlijn.

Afwegingskader hoogspanning 
ondergronds
Binnen het platform K&L werken TenneT, 
Haven bedrijf Rotterdam, RWS-DI en Kema ge-
zamenlijk aan een afwegingskader en onder-
zoeksagenda.
Kabels en leidingen in de grondexploitatie
In dit project wordt onderzocht hoe de relatie is 
tussen de kosten en baten van ondergrondse in-
frastructuur voor energie- en nutsvoorzieningen 
en de grondexploitatie bij gebiedsontwikkeling.

COB begon op 31 maart 1995; toen keurde het kabinet het ‘impulsprogramma  

Kennisinfrastructuur Ondergronds Bouwen’ goed. Hiermee maakte de regering van 

ondergronds bouwen een belangrijk speerpunt.

Van uitdagingen  
naar resultaten
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sterk om de bewustwording bij gemeenten op gebied 
van efficiënt gebruik van de ondergrond gemeengoed 
te laten worden. Hierbij blijkt heldere communicatie 
met alle betrokkenen een grote randvoorwaarde. Ook 
door symposia en publicaties wordt voor en door het 
netwerk gewerkt aan bewustwording van de mogelijk-
heden die de ondergrond biedt. 

Samenwerkingsmodel
Ondanks deze successen is de ontwikkelagenda nog 
lang. Aspecten als goed bodemonderzoek en stabiele 
bouwputten blijven onze aandacht houden. Op het 
gebied van tunnelveiligheid en tunnelinstallaties 
lopen we nog tegen veel problemen aan. De benodigde 
integratie van installatietechniek, civiele techniek en 
informatie en communicatietechnologie staat in de 
kinderschoenen. Tijdens grote bouwprojecten verdelen 
partijen nu de risico’s, waardoor ze het overzicht ver-
liezen en systeemrisico’s ontstaan waarvoor niemand 
aanspreekbaar is. Om die risico’s te beheersen, moe-
ten we het werken in een complexe omgeving serieus 
gaan nemen.
We moeten soms uit het technologische paradigma 
en in een onderhandelings- en  samenwerkingsmodel 
stappen. Dat is lastig in een wereld die beheerst wordt 
door reken modellen en technische hoogstandjes.  
Verder verwachten we dat er meer projecten met een 
(semi-)industriële component zullen komen, zoals 
spooronderdoorgangen en het beheer en onder-
houd van de al bestaande tunnels. Dit vraagt van 

ons netwerk een creatieve voorbereiding: hoe kan de 
markt deze industriële contracten oppakken zonder 
ontwricht te raken? Ten slotte leggen ook koude-
warmteopslag en kabels en leidingen nieuwe claims 
op de ondergrond, zij moeten hun plek vinden in de 
ruimtelijke ordening.

Toonaangevend opdrachtgeverschap  
en kennisontwikkeling
De komende tijd zullen we samen met het netwerk 
de visie van de grote opdrachtgevers op kennisont-
wikkeling bespreken. We moeten toonaangevend 
opdrachtgeverschap en kennisontwikkeling goed op 
elkaar gaan afstemmen binnen het netwerk. Er zal 
een vraagsturing moeten ontstaan met inbreng van 
opdrachtgevers en -nemers. Dat geeft scherpte en 
focus in het onderzoek en een kader voor afstemming 
tussen kennisproducenten. Hiervoor wordt een high 
level bijeenkomst georganiseerd in de tweede helft 
van dit jaar. 

Afwegingskader
We willen de mogelijkheden van het ondergronds 
bouwen beter over het voetlicht brengen. Overheden 
missen nog een afwegingskader: gaan we bovengronds 
of ondergronds. Daarnaast willen we de bereidheid tot 
ondergronds bouwen vergroten door het expliciteren 
van de meerwaarde: meer kwaliteit en meer gebruiks-
mogelijkheden van de omgeving.

De cartoon op 
pagina’s 8 en 9 geeft met 
een aantal voorbeelden 

een overzicht van de  
actuele thema’s van 

het COB.

Platform veiligheid & 
veiligheidsbeleving
Meer info: stefan.lezwijn@cob.nl

Veiligheid van weg-, spoor-, tram- 
en metrotunnels
De ‘Leidraad scenarioanalyse tunnelveiligheid’ is 
een samenvoeging en actualisatie van twee be-
staande leidraden: ‘Scenarioanalyse wegtunnels’ 
en ‘Scenarioanalyse spoor-, tram- en metrotunnels 
en overkappingen.’ Daarnaast werkt COB met het 
netwerk aan het thema ‘veiligheid in stadstunnels.’

Besluitvorming rond veiligheid
De ‘Leidraad veiligheid in ondergrondse bouwwer-
ken’ is tien jaar oud. Nieuwe ontwikkelingen worden 
meegenomen in een update. De leidraad schetst 
een kader waarmee besluitvormers veiligheid op 
een verantwoorde en geaccepteerde manier kunnen 
betrekken bij hun afwegingen.

Platform ordening & ondergrond
Meer info: merten.hinsenveld@cob.nl

Ruimtelijke ordening van boven- en ondergrond
In structuur- en bestemmingsplannen moeten bo-
vengrond en ondergrond integraal worden meege-
nomen. COB organiseert in samenwerking met SKB 
een reeks van workshops waarin projecten worden 
geïnitieerd en besproken. Onder meer Alphen aan 
de Rijn, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, 
een aantal provincies en VROM, TCB en NIROV ne-

men deel.
Platform kennis & communicatie
Meer info: rienske.gielesen@cob.nl

Faalkosten reduceren door communicatie
COB werkt samen met CURnet binnen het sector-
brede programma Geo-Impuls aan het thema ‘toe-
passen en delen van bestaande kennis en ervaring’. 
Daarbij is het doel dat partijen gaan werken met een 
risicogestuurde werkwijze om vroegtijdig inzicht te 
krijgen in geotechnische risico’s bij projecten. 

Kennisportaal en website
COB werkt aan een verbeterd kennisportaal dat do-
cumenten op het gebied van ondergronds bouwen 
beschikbaar maakt. Daarbij worden tevens stappen 
gezet om de interactie met het netwerk te intensi-
veren en te vergemakkelijken.

Netwerkcommunicatie
COB werkt aan drie evenementen die in het najaar 
worden gehouden: het technologiesymposium, de 
participantendag en het ‘diner van de ondergrond’. 
Tijdens het diner van de ondergrond zullen topbe-
stuurders debatteren over de thema’s ‘toonaange-
vend opdrachtgeverschap’ en ‘kennis verwerving en 
-verspreiding in het netwerk.’
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Onder-

grondse  

uitdagingen





Het Rijk wil samen met de provincies, gemeenten en waterschappen meer 

gebruik maken van de kansen die de ondergrond biedt. Daarvoor is een goede 

regie en afstemming nodig. Dat is dan ook de kern van de beleidsvisie Duur-

zaam gebruik ondergrond die het Rijk onlangs lanceerde. Welke uitdagingen 

ziet COB bij de ontwikkeling en uitvoering van dat beleid?

Duurzaam gebruik ondergrond

In de beleidsvisie vertelt het kabinet hoe zij de 
Nederlandse bodem wil benutten en bescher-
men. In de visie staan geen hapklare oplossin-
gen; doel is om ondergronds ruimtegebruik 
op de agenda te zetten en initiatieven op dat 
gebied te stimuleren. Op deze manier laat 
het kabinet zien dat veel aspecten nog nadere 
uitwerking behoeven. Bij een aantal projecten 
zal het Rijk zelf het voortouw nemen, maar 
de concrete invulling legt zij vooral bij lokale 
en regionale bestuurders. Om provincies, 
gemeenten en waterschappen te helpen bij 
de uitvoering, beschrijft de visie waar welke 
activiteiten mogen plaatsvinden in de onder-
grond. Ook wordt verteld welke instrumenten 
kunnen helpen bij het ordenen en duurzaam 
gebruiken van de ondergrondse ruimte.

Beleidsvisie vertalen naar concrete 
projecten
De beleidsvisie geeft gemeentes een houvast 
bij het oplossen van vraagstukken die de 
gemeentegrens overschrijden. Zo ontstaat 
een consistent beleid voor heel Nederland, 
bijvoorbeeld op het gebied van koude-warm-
teopslag. Bedrijven kunnen dat nu zomaar 
aanleggen, er zijn geen regels of wetten die 
erop toezien. Merten Hinsenveld, directeur 
van COB, vindt dat zorgelijk: ‘Na verloop 
van tijd kunnen er bijvoorbeeld problemen 
optreden voor het bodemleven of de water-
winning. Er moet nog veel onderzoek gedaan 
worden om daar met zekerheid iets over te 
zeggen. Ik ben dan ook blij dat het kabinet 
met de beleidsvisie de aandacht vestigt op 

Rijk lanceert  
beleidsvisie 
duurzaam gebruik 
ondergrond

10 de Onderbouwing  |   #7
‘I

n
 N

ed
er

la
n

d 
zu

ll
en

 w
e 

de
 d

ie
pt

e 
en

 d
e 

h
oo

gt
e 

in
 m

oe
te

n
, g

ez
ie

n
 d

e 
ve

rd
ic

h
ti

n
g 

en
 d

e 
 

co
n

ge
st

ie
. D

e 
on

de
rg

ro
n

d 
ka

n
 o

p
lo

ss
in

ge
n

 b
ie

de
n

 v
oo

r m
il

ie
u

-,
 r

u
im

te
- 

en
 g

el
u

id
sv

ra
ag

-
st

u
kk

en
. N

ed
er

la
n

d 
do

e 
er

 g
oe

d 
aa

n
 e

en
 in

te
gr

al
e 

vi
si

e 
te

 o
n

tw
ik

ke
le

n
 o

p
 h

et
 g

eb
ru

ik
 v

an
  

de
 s

ch
aa

rs
e 

m
et

er
s.

’ W
ou

te
r R

em
m

el
ts

, K
on

in
kl

ijk
e 

B
A

M
 G

ro
ep

 N
V

15
 Jaar



   # 7  |   www.cob.nl 11 

Vier uitgangspunten
De beleidsvisie heeft vier uitgangspunten:
•	 De	maatschappelijke	opgaven	staan	centraal.	Het toenemende gebruik 

van de bodem maakt de beleidsvisie noodzakelijk. Daarnaast kan de 
ondergrond een bijdrage leveren aan de kabinetsdoelstellingen op het 
gebied van klimaat, energie en landschap. Zo zorgt het kabinet ervoor 
dat alle maatschappelijke belangen tot hun recht komen en conflicten 
worden voorkomen. 

•	 Duurzaam	gebruik	van	de	ondergrond. Per locatie of situatie de balans 
zoeken tussen het benutten van kansen, en het beschermen van de 
intrinsieke waarden en eigenschappen van de ondergrond. 

•	 Ruimte	voor	regionaal	en	lokaal	maatwerk: decentraal wat kan, centraal 
wat moet. 

•	 Kennis	en	informatie: welke gevolgen heeft het toekennen van functies 
aan de ondergrond voor de bodem, het bovengronds gebruik en ander 
ondergronds ruimtegebruik? En hoe ga je duurzaam met de ondergrond 
om? De beleidsvisie vertelt hoe deze kennis en informatie verder wor-
den ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

 

Cultuurhistorische
archeologie

Ecologische 
hoofdstructuur

Oppervlakte-
water

Landbouw

Waterwinning

Warmte/Koude 
Opslag (WKO) 
en geothermische
energie

Delfstoffen
winning

Fossiele
energiewinning

Watervoerend pakket

Ondergrondse 
infrastructuur

Aardkundige 
waarden

Bodem
stabilisatie

Opslag CO2



deze onderwerpen.’ De grootste uitdaging voor COB ligt 
in het vertalen van de beleidsvisie naar concrete acties. 
Hinsenveld vertelt: ‘We willen kijken waar de hiaten in 
kennis zitten en voor welke onderwerpen bijvoorbeeld 
richtlijnen voor handhaving nodig zijn. Op basis daar-
van kunnen we onderzoeken en andere projecten op-
starten. Met de praktische informatie die we daarmee 
verwerven, kunnen we concrete richtlijnen opstellen 
voor regionale en lokale bestuurders. Zo helpen we hen 
om integraal naar de boven- en ondergrond te kijken.’

Kennis bundelen
Volgens Hinsenveld is COB de aangewezen partij om de 
beleidsvisie te vertalen naar gerichte acties. Hij vertelt: 
‘We hebben een breed kennisveld, doordat er zoveel 
verschillende partijen bij ons netwerk zijn aangeslo-
ten; van gemeenteambtenaren tot aan architecten 
en aannemers. We willen ons netwerk nog uitbreiden 
met vastgoedbeheerders. Ook zij maken regelmatig 
de afweging tussen boven- en ondergronds bouwen, 
bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuw industrieter-
rein. Door alle kennis te bundelen, kunnen we gedegen 
oplossingen vinden. Dat doen we nu al in de ‘Carrousel 
ordening & ondergrond’, een samenwerkingsproject 
van COB en SKB.’ Deze netwerkgroep binnen het plat-
form ordening & ondergrond wordt telkens bij en door 
een volgende netwerkpartner georganiseerd. In deze 
carrousel buigen beleidsmedewerkers van gemeen-
ten en andere betrokkenen zich over de vraag hoe de 
ondergrond de bovengrondse ruimte kan ontlasten 
en hoe een duurzame ordening van de ondergrond tot 
stand komt. Hinsenveld verwacht dat de beleidsvisie 
een extra impuls geeft aan deze bijeenkomsten. ‘In 
de carrousel kunnen we meteen aan de slag met de 
vraagstukken van de beleidsvisie. Daarnaast kijken we 
nu welke acties VROM aan de beleidsvisie wil verbinden 
en hoe wij daar handen en voeten aan kunnen geven.’

Meer informatie
Carrousel: Merten Hinsenveld, merten.hinsenveld@cob.nl 

en Geiske Bouma, geiske.bouma@skbodem.nl

Beleidsvisie: www.rijksoverheid.nl
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Eureka! ‘Ondergronds bouwen’ 

lost gebrek aan ruimte op
 
Is dit het ultieme antwoord op onze ongebreidelde ter-
ritoriumdrift? Pertinent niet en zeker niet als we de wereld 
onder onze voeten op dezelfde manier gaan uitputten als 
we al decennia doen boven de grond.

Maagdelijk leeg is onze onderbodem helaas allang niet 
meer. Meer dan een miljoen kilometer aan leidingen en 
kabels, honderden kilometers aan tunnels, parkeergarages 
en winkelcentra liggen al onder de grond. En in onze ex-
pansiedrift komen daar steeds meer functies bij, zoals bo-
demenergiesystemen en opslagruimten. Dat gebeurt niet 
esthetisch verantwoord. Wat wij niet horen, ruiken en zien 
deert ons niet. Een kortzichtigheid die mij huiverig maakt 
voor deze ontwikkeling. Ondergronds bouwen draagt bij 
aan een verbeterde kwaliteit van de leefomgeving, maar 
moet wel op een manier die onze zo belangrijke aardkloot 
niet ondermijnt.

Het gebruiken van de ondergrond - de vierde dimensie 
- kan alleen plaatsvinden in samenhang met de ontwikke-
lingen bovengronds. Bouw compacte steden in de hoogte, 
lengte en breedte. Het is slimme ontwikkelingsplanologie 
om bij steden de diepte in te gaan. Machines, auto’s, op-
slagmateriaal hebben geen daglicht nodig. Dus bouw die 
stad onder de stad. Het kost geld, veel geld, zeker in ons 
sompige landje, maar de extra ruimte zal aan de baten-
kant ook veel winst opleveren.

Echter, laten we wel afblijven van het open gebied. Al ho-
ren, zien en ruiken we de wereld onder ons niet, het is net 
zo mooi, kostbaar en kwetsbaar als ons landelijk gebied 
erboven. Laten we leren van onze fouten in de ruimtelijke 
ordening boven de grond  en een duurzame bekoorlijke 
onderwereld ontwerpen.

Reageer op Ellen Verkoelen  via redactie@cob.nl.

Column
Ellen Verkoelen, Voormalig directeur Milieufederatie  
Zuid-Holland, Lid van de Raad van het Landelijk gebied

Beleidsvisie is ondertekend door 
verschillende ministers
De beleidsvisie werd opgesteld door minister Huizinga van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. 
Omdat het beleid voor de ondergrond raakt aan verschil-
lende doelstellingen van het kabinetsbeleid, zetten ook de 
ministers van Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat, 
Onderwijs, Cultuur en Welzijn en Landbouw, Natuur en 
 Visserij hun handtekening onder de beleidsvisie.
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Ir. Bandi Horvat
 werkte na zijn afstuderen  
in 1964 voor Gemeente-

werken  Rotterdam en Shell.  
In 1994 werd hij hoogleraar bij 

de TU Delft. Zijn primaire  
opdracht was het  opzetten 

 van een leerstoel voor 
Ondergronds Bouwen. 

Bandi@Horvat.nl
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Tunnelboortechniek in zachte grond met 
hoge grondwaterstanden stond destijds nog 
in de kinderschoenen, zegt Horvat: ‘Er liepen 
een paar pilots op het gebied van soft soil 
tunnelling. Inmiddels hebben we de tech-
niek echt onder de knie, zoals blijkt uit onder 
andere de Betuwelijn en de HSL.’ Het mooiste 
succesverhaal van soft soil tunnelling vindt 
hij de Hubertustunnel in Den Haag. Horvat 
noemt deze voorbeelden, omdat hij het jam-
mer vindt dat er relatief weinig aandacht is 
voor succesvolle tunnelprojecten. ‘De fouten 
die gemaakt zijn bij de Amsterdamse Noord/
Zuidlijn en de tramtunnel in Den Haag krijgen 
veel aandacht. Daardoor denken mensen dat 
de techniek niet deugt, maar dat is niet waar. 
Bij het boren van de Hubertustunnel en de 
tunnel van de RandstadRail in Rotterdam 
ging er vrijwel niets fout, terwijl de potentiële 
risico’s minstens even groot waren als bij de 
Noord/Zuidlijn. De problemen zitten niet in 
de techniek, maar in het risicomanagement.’

Feeling
De tegenvallers trekt Horvat zich persoon-
lijk aan: ‘De verantwoordelijke organisaties 
hadden te weinig kennis over ondergronds 
bouwen. Daardoor maakten ze de verkeerde 
risicoanalyses.’ Kennisspreiding is één van de 
kerntaken van de leerstoel van Ondergronds 
Bouwen die gefinancierd wordt door COB. 
Horvat: ‘Blijkbaar schoten we op dat punt te 
kort.’ Hij pleit er voor om negatieve beeldvor-
ming rond tunnels te voorkomen: ‘Besteed 
aandacht aan projecten die fout gaan. Leg uit 

waarom ze fout gingen en maak duidelijk dat 
het niet aan de techniek ligt. Fouten kunnen 
behalve door verkeerd risicomanagement ook 
veroorzaakt worden door verkeerd gebruik 
van rekenmodellen. Als mensen met weinig 
feeling voor de ondergrond die rekenmodel-
len gebruiken, kunnen ze de berekenings-
resultaten onvoldoende deskundig beoordelen. 
We moeten zorgen dat de ondergronddes-
kundigen de rekenaars meer begeleiden bij 
het gebruiken van modellen en interpreteren 
van de berekeningsresultaten.’

Projecten voor op de langere termijn
In 1997 verwachtte Horvat dat private 
financiering een belangrijke rol zou spelen bij 
ondergronds bouwen. ‘We waren te optimis-
tisch’ zegt hij nu. ‘De Zuidas had bijvoorbeeld 
mede privaat gefinancierd moeten worden, 
maar investeerders bleven weg. Ondergronds 
bouwen heeft meerwaarde, maar dat verhaal 
is op zichzelf niet genoeg om privaat geld aan 
te trekken.’
Horvats visiedocument voorzag ook in onder-
grondse goederentransportsystemen in grote 
steden, vertelt hij: ‘Ik verwachtte dat er inmid-
dels wel projecten gerealiseerd zouden zijn, 
bijvoorbeeld tussen Aalsmeer en Schiphol. Dat 
is helaas niet zo. Inmiddels weet ik dat het op 
de agenda krijgen van dat soort projecten niet 
tien jaar duurt, maar twintig of dertig jaar.’ 

Aandacht voor veiligheid
Hij concludeerde in 1997 ook dat er te weinig 
aandacht was voor veiligheid. ‘Maar anno 

2010 zijn we juist een beetje aan het over-
drijven. Bij de huidige projecten wordt te veel 
nadruk gelegd op absolute veiligheid. Dat kun 
je nooit bereiken. Je moet aansturen op een 
aanvaardbaar risiconiveau. En als je nieuwe 
veiligheidssystemen introduceert, dan kun 
je niet verwachten dat ze meteen vlekkeloos 
werken. In de procesindustrie is het geac-
cepteerd dat nieuwe systemen een lange 
aanloopperiode kunnen hebben. Dat zou in 
de ondergrondse bouw ook zo moeten zijn. Ik 
verwacht dat veiligheidsdenken de komende 
jaren wel realistischer wordt.’

Schoolvoorbeelden
Volgens Horvat is ondergronds bouwen duur 
en relatief risicovol. Hij vertelt: ‘Je moet 
bouwprojecten niet alleen beoordelen op de 
kosten, maar ook op maatschappelijk rende-
ment. Kijk bijvoorbeeld naar het spoorzone-
project in Delft. Het spoor loopt nu nog over 
een viaduct in de stad, maar gaat onder-
gronds. Dat schept ruimte voor stedelijke ge-
biedsontwikkeling en de verpauperde panden 
naast het huidige spoor maken plaats voor 
nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen. 
Het is kostbaar, maar het heeft maatschap-
pelijk rendement. Dat geldt ook voor het 
ondergronds brengen van de A2 in Maas-
tricht.’ Horvat denkt dat deze voorbeelden 
ook andere lokale en regionale overheden 
ertoe zullen aanzetten om na te denken over 
ondergronds bouwen: ‘En als we dat kunnen 
combineren met maatschappelijk draagvlak 
en realistische veiligheidsmaatregelen, dan 
heeft ondergronds bouwen in Nederland een 
nog betere toekomst.’

Meer informatie
www.horvat.nl

Bekijk de strategische studie van Horvat  

op www.cob.nl of bestel hem via info@cob.nl. 

De ontwikkeling van ondergronds bouwen

‘De techniek hebben 
 we echt onder de knie’
Emeritus hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de Technische 

 Universiteit Delft, prof. ir. Bandi Horvat, voerde in 1997 een 

 strategische studie uit naar de verwachtingen en belemmeringen van 

ondergronds bouwen in Nederland. Dertien jaar later trekt hij lering 

uit de tegenvallers en benoemt hij de succesverhalen.



De mooie en 
duurzame stad

In de grote steden waar ruimte steeds schaarser wordt, biedt de 
ondergrond uitkomst. Door functies als parkeren en opslag onder-

gronds te brengen, blijft de bovengrondse ruimte veilig en groen. 
In dit nummer bekijken we hoe de grote steden hiermee 

 omgaan. We zoomen in op hun stadsvisies en op de rol die  
de ondergrond daarin speelt. En we kijken over de grens, 

naar Parijs. Want hoe creëert president Sarkozy  
een bereikbaar, leefbaar en  

duurzaam Parijs?
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Grand Paris
Als het om Grand Paris gaat, de totaalvisie 

op de stadsregio Parijs, gebruikt de Franse 

president Sarkozy grote woorden. Uit-

gangspunt voor dit project is ‘de rol van 

Frankrijk in de wereld, waarvoor Parijs een 

troefkaart is.’ Daarom noemt hij het realise-

ren van een bereikbare, leefbare en duur-

zame stadsregio ‘de grootste uitdaging van 

de politiek in de 21e eeuw’. Het gaat om het 

terugplaatsen van de architectuur in het 

hart van de politieke keuzen. Er is volgens 

hem een hoop vernield door uitsluitend 

vanuit architectuur, techniek of budget naar 

bouwen te kijken. In een grote visie moet 

alles samenkomen. Daarom laat hij tien van 

de beste architecten in de wereld  

- waaronder de Nederlandse Winy Maas -  

daarover nadenken. Zonder beperking, maar 

wel met een kanttekening: ‘Schoonheid is 

essentieel in het menselijk leven. Verschil 

van smaak is geen reden om schoonheid 

niet in de overwegingen mee te nemen.  

Het enige afkeurenswaardige is lelijkheid.’ 

Wij zetten vier van de tien visies op een rij. 

De Nederlandse bijdrage van MVRDV is te 

vinden op pagina 20.

Castro Denissof Casi: Parijs als pure poëzie
Grand Paris ontwikkelt zich volgens Castro Denissof Casi niet volgens een 
vooropgezet plan. ‘De mens bewoont de aarde op een poëtische manier. 
Daarom lijkt ons plan op een schilderij; de schilder heeft het doek overal 
dezelfde aandacht gegeven en het licht spat er op verschillende manieren 
vanaf. De verschillende stukken van de stad rijgen we als een patchworkde-
ken aan elkaar. Het is een Grand Paris van dichters, ontspanning, flaneren 
en van nonchalance. Een Grand Paris van het reizen. De stedelijke ruimte, 
die in onze visie meerdere centra heeft, wordt een plek die zindert van de 
onuitputtelijke verrassingen.’

Meer informatie: www.castrodenissof.com 

Case
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Antoine Grumbach: Parijs aan zee
Voor Antoine Grumbach groeien Parijs, Rouen en Le Havre 
aaneen tot een Europese metropool aan zee. Of, zoals de Franse 
historicus Jules Michelet het al zei in de 19e eeuw: ‘Parijs, Rouen 
en Le Havre vormen één stad met de Seine als hoofdstraat.’ 
Grumbach stelt: ‘Alle metropolen liggen aan zee. Het groeiende 

belang van zee- en containertransport stimuleert grote haven-
projecten van Shanghai tot Rotterdam en van Londen tot New 
York. De lange geschiedenis van Parijs heeft geleid tot een cirkel-
vormige ontwikkeling en daardoor is de identiteit van de metro-
pool ondergesneeuwd. Daarom pleiten wij voor een ontwikkeling 
langs de Seine naar zee.’ 

Rogers, Stirk, Harbour and Partners: Universeel en duurzaam
RSHP kijkt niet alleen naar Parijs, maar naar alle metropolen in een 
duurzaam perspectief. RHSP wil steden als uitgangspunt nemen voor een 
oplossing van het milieuprobleem en als katalysator voor verandering. 
Het bureau wil een duurzame stad waarin de kwaliteit van leven niet 
samenhangt met een hoog energieverbruik. Daarvoor heeft RSHP tien 
principes ontwikkeld, zoals het samenbrengen van wonen en werken, het 
bevorderen van fietsen en lopen, en het integreren van de natuur in een 
 uitgebalanceerd stedelijk ecosysteem. 

Meer informatie: www.richardrogers.co.uk

Nouvel, Duthilleul, Cantal-Dupart: Evolutie, geen revolutie
Voor Nouvel, Duthilleul en Cantal-Dupart geen wilde plannen en baan-
brekende visies: ‘Meer dan uitvindingen of nieuwe toevoegingen is 
 verandering van het bestaande nodig. We moeten zoeken naar  manieren 
om deze aanpassingen mogelijk te maken. We willen geen nieuwe 
 utopieën en het bestaande niet omver werpen. Maar we willen ook geen 
uitstel, want de urgentie is hoog.’ De nodige veranderingen zijn van 
 verschillende orde. Sommige ingrepen zijn gering, andere juist belang-
rijk voor de hele regio. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de groei, de 
 bereikbaarheid en de duurzaamheid. 

Meer informatie: www.jeannouvel.com

Meer informatie: www.antoinegrumbach.com
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Grand Paris

Iedere Franse president heeft zijn ‘grand projet’, meestal een groots 

gebouw met een culturele functie dat een herinnering aan zijn regeer-

periode vormt. Nicolas Sarkozy kiest niet voor een gebouw, maar voor 

een visie. Een visie op Parijs die de harten van de Fransen sneller moet 

laten kloppen en de stadsontwikkeling de komende decennia richting 

geeft. Architect en stedenbouwkundige Winy Maas, oprichter van 

MVRDV, presenteerde zijn ideeën over een Grand Paris aan Sarkozy.

 Geen stad ter wereld laat de harten zo snel 
slaan als de Franse hoofdstad, de meest 
romantische bestemming ter wereld. Eens 
was het de economische motor van Europa en 
het onbetwiste centrum van de macht, maar 
dat is al lang niet meer zo. Eigenlijk zijn er 
twee  ‘Parijzen’: het Parijs van  binnen en het 
Parijs van buiten de Boulevard  Périphérique. 
Het Parijs dat tot de verbeelding spreekt is het 
historische hart, een betrekkelijk klein gebied. 
Dat hart wordt omzoomd door buitenwijken 
zonder karakter en met de nodige sociale 
 problemen. Veruit de meeste Parijzenaars 
 wonen in deze  uitdijende, rommelige schil. 
Sarkozy wil Parijs haar vitaliteit  teruggeven, 
er een echte ‘Metropool van de 21e eeuw van 
maken’. Dat vraagt een visie op de ontwikkeling  
van de stad voor de komende  decennia. Een  
visie op het centrum, maar óók op de  buiten- 
wijken; in een van oudsher sterk centraal geleid 
land, mag de hoofdstad niet  uiteenvallen in 

een kern en een schil. Sarkozy nodigde tien 
architecten  – waaronder MVRDV – uit om 
hem daarbij van ideeën te voorzien. Ze kregen 
alle vrijheid, met als aanwijzing dat de stad een 
aantrekkelijke leefomgeving moet worden met 
aandacht voor duurzaamheid en daadkracht.

Concept visualiseren
Maas denkt dat zijn bureau is uitgenodigd 
omdat het zowel sterk is in architectuur als 
in stedenbouw, omdat het idealisme met 
pragmatiek combineert en omdat het in staat 
is een concept te visualiseren.  ‘Bovendien 
moesten er, naast zeven Franse, natuurlijk 
ook gewoon een aantal inter nationale  bureaus 
meedoen. Nederland heeft een traditie op het 
gebied van planning en grote werken en er zijn 
zakelijke banden met Frankrijk. Dat zal mee 
hebben gespeeld’, vertelt Maas.

• Winy Maas
is architect en landschaps-
architect. In 1991 richtte hij 
met Jacob van Rijs en  Nathalie 
de Vries MVRDV op. Daarnaast 
is Maas gastprofessor aan  
Massachusetts  Institute of 
Technology en hoogleraar  
architectuur aan de TU Delft.
of fice@mvrdv.nl

Met een groot  
gebaar de kakofonie 
overstemmen



MVRDV rekent het totale aantal aanpassingen dat nodig is voor le Grand Paris uit in kubieke meters. De box laat zien dat de stad onder meer 0,478 km3 water, 188,123 km3 bos, 0,139 km3 

openbaar vervoer en 0,289 km3 nieuwe straten nodig heeft.
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Paris Plus (petit)
MVRDV ontwikkelde een visie op Groot Parijs: 
Paris Plus (petit). Daarin betrekt MVRDV de 
buitenwijken bij het centrum. ‘De grootste 
uitdaging zit ‘m in de schil. De stad moet niet 
verder uitdijen en verbrokkelen, maar intern 
opgeknapt worden. Wat nu negatief is, moet 
positief worden, wat lelijk is wordt mooi.’ 
Maas waardeert het dat Sarkozy esthetiek 
weer op de agenda heeft gezet: ‘Sarkozy laat 
ons nadenken over schoonheid, zegt dat we 
moeten laten zien dat we de mensen in hun 
hart willen raken.’ De stad moet overal mooi 
worden en architectuur kan een bijdrage 
leveren aan eenheid, aan duurzaamheid 
en aan toegankelijkheid. ‘Esthetiek is 
 cruciaal. En de verleiding van de planning  
zit ‘m in schoonheid.’

Onder de grond, boven de grond
Parijs heeft een paar grote problemen: zo is 

de infrastructuur verouderd en te krap beme-
ten, waardoor het teveel tijd kost om van de 
ene plek naar de andere te gaan en er geen 

cohesie is. Parijzenaars kunnen niet profite-
ren van de sterke punten van andere wijken 
of het centrum. Een ander probleem is dat er 
te weinig woningen zijn, waardoor mensen 
uitwijken naar andere steden. 
De visie van MVRDV gaat in op beide vraag-
stukken en heeft synthese als belangrijkste 
onderdeel. Maas vertelt: ‘Synthese is de kern 
van onze ruimtelijke agenda voor Parijs. Die 
bevat zeventien grootschalige interventies, 
waar onder de ambitie om Parijs maximaal 

toegankelijk te maken. Daarvoor creëren 
we een  centraal station op de locatie van 
Les Halles. De huidige kop stations moeten 

netwerkstations worden, zodat de spoor-
wegen ondergronds kunnen. Ook verdichten 
we de  Périphérique door een metrolijn en 
twee  ondergrondse rondwegen toe te voegen. 
Een laag erbovenop met woningen verbindt 
de binnenstad met de periferie. Verder 
komt er een serie nieuwe hoofdaders die de 
netwerkstations in de periferie onderling 
en met de binnenstad verbinden, evenals 
een ondergrondse traverse langs de Seine. 
De vernieuwde infrastructuur brengt men-

‘Sarkozy laat ons  nadenken over schoonheid’



Nieuwe hoofdaders moeten de netwerkstations in de periferie onderling en met de binnenstad verbinden. 
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sen snel onder en door Parijs, waardoor verbondenheid 
ontstaat. Mensen kunnen  makkelijker gebruik maken 
van wat de stad in brede zin te bieden heeft. En als we de 
infra structuur onder de grond brengen, kunnen we de 
ruimte boven de grond  benutten voor woningbouw en 
parken. Ook investeren we in natuur, onderwijs, cultuur, 
sociale  samenhang en groene energie. De som van al 
deze  projecten kan  vermijden dat de voorsteden verder 
uitdijen en zorgt  ervoor dat Parijs verandert in de meest 
verdichte,  compacte en duurzaamste stad ter wereld.’ 

Extra zetje
‘Nederland zou moeten overwegen om voor de 
Randstad net zo’n aanpak te ontwikkelen als Sarkozy 
voor Parijs voor ogen staat’, vindt Maas. ‘Ook onze 
 Randstad is een organisatorische en bestuurlijke 
nachtmerrie. We zouden voor de hele Randstad een 
plan  kunnen ontwikkelen, of tenminste een gedachte 
over de ontwikkeling. De aanpak in Parijs, waar je met 
alle stake holders onder aanvoering van de  president 
tot een gezamenlijke visie probeert te komen, spreekt 
me aan. Het is een poging om de kakofonie te over-
stemmen. In Nederland praten we veel, hebben 

we ook ateliers, maar die worden minder centraal 
 georganiseerd. Ik heb Balkenende tenminste nog niet 
gezien. Een extra zetje is nodig.’ Behalve een atelier 
voor de Randstad kan Maas zich bijvoorbeeld een 
 atelier voorstellen onder de naam ‘NL Stad’, of een 
atelier over de drie noordelijke provincies als   
nationaal park. ‘In Brabant is er al een initiatief  
waarbij 53  burgemeesters samen praten over  
‘Brabant Stad’. Ik vind dat een goede ontwikkeling.’

Daadkracht
Vroeger was Nederland daadkrachtiger dan nu, vindt 
Maas. Er werd grootschalig gedacht. ‘Denk aan de 
inpolderingen,  de ruilverkavelingen of de  Deltawerken 
of, korter geleden, de Vinex-wijken. Momenteel zitten 
we in een kramp. Parijs laat zien dat je daaruit kunt 
komen, of op zijn minst kunt verlangen om uit de 
staat van verlamming te komen. Ik hoop dat we ook 
in Nederland een manier vinden om die impasse te 
doorbreken.’ Maas zou daaraan graag een bijdrage 
leveren. ‘Men mag me altijd bellen om een lijstje 
van eisen te maken waaraan steden in de toekomst 
 moeten voldoen.’ Op dat lijstje komt zeker te staan dat 
een stad praktisch, duurzaam, esthetisch opwindend 
en vernieuwend moet zijn.

Meer informatie
www.legrandparis.culture.gouv.fr

Bekijk de documentaire ‘Grand Paris: the president and the 

architect’ van Bregtje van der Haak. Deze documentaire kunt u 

bekijken en bestellen via www.tegenlicht.nl.

‘Onze Randstad is een  
organisatorische en  

bestuurlijke nachtmerrie’
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Door boven- en ondergrond te combineren ontwikkelt Rotterdam een duurzame en groene buitenruimte.

Artist impressie van het 

nieuwe Rotterdam Centraal. 
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Stadsvisie Rotterdam  

Bovengrond  
en ondergrond  
naadloos  
verbonden

De Rotterdamse stadsvisie zet in op duurzaamheid, bereikbaarheid, 

hoogwaardige buitenruimte en cultuurhistorische waarde. Doelen die 

onmogelijk te bereiken zijn zonder de ondergrond te benutten, te 

bestemmen en te beschermen, meent Astrid Sanson, directeur stads-

ontwikkeling bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. Daarom 

krijgt de stadsvisie ook een ondergrondse uitwerking. 
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‘De stadsvisie dwingt ons om na te denken 
over de ondergrond. En om daar gebruik van 
te maken’, aldus Sanson. ‘In deze ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie voor 2030 hebben 
we tien kernbeslissingen gedefinieerd. Zo 
kiezen we voor duurzaamheid en vergroening 
van de buitenruimte. Voor de ondergrond 
betekent dat bijvoorbeeld dat je boomwortels 
en  bekabeling uit elkaars vaarwater moet 
houden. Ook koude/warmteopslag in de 
ondergrond maakt deel uit van duurzame 
energievoorziening. Zo’n mogelijkheid kun 
je alleen optimaal benutten bij een gebieds-
gerichte aanpak. Het lukt niet als degene die 
het eerst komt het eerst maalt.’ 

Ondergrondse wereld
Een tweede kernbeslissing, bereikbaarheid, 
is essentieel voor een sterke economie en 
een aantrekkelijk woonmilieu. De bereik-
baarheid van de een mag niet de aantasting 
van het woonmilieu van de ander worden. 
Sanson: ‘Daarom denken we hier al snel aan 
 ondergrondse oplossingen, zoals bij het 
noordelijke tracé naar de Maastunnel, de  
 ‘s Gravendijkwal, een zeer belangrijk project 
voor bereikbaarheid en leefbaarheid. Daar 
willen we overkappen om de bestaande 
woonmilieus aan weerszijden te verbinden 
en te  verbeteren.’ De geplande parkeergarage 
bij het Kruisplein is een geval apart, omdat 
het de bedoeling is deze ondergronds te 
 verbinden met de Schouwburgpleingarage: 
de aanzet tot een ondergrondse wereld. 
 Sanson: ‘Ook tussen de Koopgoot en de ge-
plande ‘kaas’ van Rem Koolhaas komt  
zo’n aanzet, een tweede Koopgoot.’

Samen
Sanson legt voor de uitvoering van de ruimte-
lijke ontwikkelingen nadruk op een integrale 
benadering en nauwe samenwerking. ‘Dit 
begint bij het ‘op elkaar plakken’ van  
gemeentelijke diensten’, vertelt ze. 
 ‘Gemeentewerken en Stedenbouw en Volks-

huisvesting dienen ruimtelijke ontwikkeling 
en beheer optimaal af te stemmen. Vervol-
gens hebben we andere belanghebbenden, 
zoals bedrijven, nodig. In de gebieds-
ontwikkeling van het VIP-gebied Stadshavens 
ontstaat een stad op zich. Dat vraagt om een 
gezamenlijke visie en uitvoeringsstrategie. 
Samen kunnen we zo’n gebied  verbeteren. 
Samen gaat het uiteindelijk sneller, 
 effectiever en creatiever. Zo leidt het tot  
meer tevredenheid en minder kosten.’
Hoofd Leidingenbureau en beheer onder-
grond bij Gemeentewerken Wil Kovács 
verwelkomt deze benadering en ziet 
haar  werkelijkheid worden: ‘Betrokken 

 afdelingen en diensten groeien naar elkaar 
toe.’  Gemeentewerken is in aansluiting op 
de stadsvisie druk bezig een ondergrondse 
stadsvisie uit te werken. ‘In dat beleidskader 
voor de ondergrond houden we  bijvoorbeeld 
 rekening met de in 2009 aangepaste 
 Nederlandse Praktijk Richtlijn Kabels en 
Leidingen 7171/2 en het Besluit Externe 
Veiligheid Buisleidingen dat in april 2011 van 
kracht wordt.’ 

Totaalvisie
In Rotterdam zijn ondergrondse activiteiten 
van oudsher relatief goed geregistreerd. 
‘Een  noodzakelijke basis gezien de steeds 
 zwaardere claim op de ondergrond’, meent 
Kovacs. De Rotterdamse plannen zijn 
 ambitieus. Kovacs: ‘De ervaring leert, dat als 
je lang genoeg ambitieuze plannen neerlegt, 
ze ook uitgevoerd worden. Al die plannen, 
maar ook het creëren van bovengrondse 
ruimte en groen in het algemeen, hebben 
effecten op de  ondergrond. Nu  intensiever 
gebruik van de ondergrond aan de orde komt,  
groeit het besef dat deze al vol ligt en een 
eigen dynamiek heeft, ook rond groen. 
 Bovengronds groen gaat samen met een 
bijna even groot  wortelstelsel onder de 
grond. Daar moet je  zorgvuldig  rekening mee 

‘Bij bovengronds groen hoort een bijna even  
groot wortelstelsel onder de grond’
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houden bij je  kabels en leidingen. Daarom 
 inventariseer ik nu voor onze stadsvisie van 
de  ondergrond alle gebruikselementen voor 
de ondiepe, middeldiepe en diepere onder-
grond en de  manier waarop de verschillende 
claims daarop elkaar raken en overlappen. 
Dat is de basis voor een integraal beleid 
en  prioritering. Om daarvoor draagvlak te 
 krijgen, moet je alle partijen erbij betrekken.  

Dat vraagt meer tijd, maar levert wel een 
totaalvisie op. Je kunt ambitie alleen waar-
maken als je zaken grondig aanpakt.’ 

Meer informatie
Stadsvisie: www.rotterdam.nl/stadsvisie

Lopende en gerealiseerde projecten: www.cob.nl

‘Stadsvisie Rotterdam is een uitnodiging’
‘De Stadsvisie Rotterdam, de ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030, is een uitnodiging 
of oproep aan belanghebbenden’, zegt Astrid Sanson, directeur stadsontwikkeling bij de 
 Gemeente Rotterdam. ‘De stadsvisie maakt duidelijk wat we willen. Het is de ruimtelijke 
 vertaling van waar we op economisch, sociaal en cultureel gebied met de stad naar toe  
werken. Dat leggen we aan de belanghebbenden voor. De stadsvisie is de boodschap: ‘Beste 
stakeholders, dit is wat we willen, dat kunnen we niet alleen, help ons het te realiseren’. 
 Rotterdam wil een sterke economie die onlosmakelijk is verbonden met de aantrekkelijkheid 
van een woonstad met een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Sanson: ‘Dat klinkt van-
zelfsprekend, maar Rotterdam wil veel aan het woonmilieu doen om aantrekkelijker te worden 
voor mensen met hogere inkomens. En we willen verbetering waar het woonmilieu voor de 
lagere inkomens tekortschiet.’
Die ontwikkeling zal grotendeels binnen het bestaande stedelijke gebied plaatsvinden en 
zich concentreren op een gebiedsgerichte aanpak van dertien ‘VIP-gebieden’. Het resultaat 
is verdichting. Een tiental kernbeslissingen legt de randvoorwaarden vast om de doelen te 
bereiken. Sanson: ‘Een algemeen uitgangspunt is duurzaamheid, een belangrijk punt, dat 
stakeholders en bedrijvigheid aantrekt. Goede bereikbaarheid is onontbeerlijk voor een aan-
trekkelijke woonstad, evenals een kwalitatief hoogwaardige buitenruimte met meer groen. 
Aandacht voor architectuur en cultuurhistorie is nodig voor een prettig woonmilieu en voor 
een aantrekkelijke vestigingsplaats voor hoog waardige bedrijvigheid.’
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‘Wij vinden het positief dat Rotterdam over 
de politieke vierjarenperiodes heenkijkt en 
een langetermijnvisie voor de stad neerlegt’, 
zegt Phillip Smits, directeur Blauwhoed. In die 
lange termijnvisie roept de gemeente  partijen 
als Blauwhoed op om mee te  denken over de  
uitvoering van de plannen. Smits waardeert  
deze uitnodiging: ‘We hebben er direct op   
gereageerd en zeven initiatieven  uitgewerkt die 
de stadsvisie versterken,  verrijken en  onder- 
steunen.’ Smits noemt het plan voor de  
Kralingseberg, een overkluizing van de A20   
tussen de  Kralingse Plas en de  Bergse Voor-
plas. Zo ontstaat een  woongebied met  
160 hectare recreatie-,  woon- en werkgebied  
in het groen: ‘Een nieuw, hoogwaardig woon- 
 gebied  midden in de stad, dat alle  facetten 
van  gebiedsontwikkeling, zowel boven- als  
 ondergronds,  combineert en dat de  door- 
snijding van de stad door de A20 opheft.’ 
Kralingseberg is een gezamenlijk plan van 
Blauwhoed, Dura Vermeer, Syntrus Achmea 
Vastgoed, en Eneco. Onlangs  presenteerde 
Smits het initiatief aan het gemeentelijk grond-
bedrijf OBR. De  reacties waren veel belovend: 
‘Ze vonden het door de briljante eenvoud  
jammer dat ze het niet zelf bedacht hadden. 

Het plan is financieel en technisch haalbaar, 
dus we gaan verder met draagvlak creëren om 
dit langetermijnproject te realiseren.’

Drijvende	wooneilanden
De aanvulling van de Stadsvisie naar een 
onder grondse stadsvisie vindt Smits niet 
 alleen nuttig, maar zelfs noodzaak: ‘We 
 moeten qua gebiedsinvulling niet alleen naar 
de hoogte-accenten kijken, maar ook naar 
ondergrondse invulling en benutting van het 
oppervlaktewater.’ In de Rijn- en Maas haven 
wil Blauwhoed een bijdrage leveren met het 
realiseren van drijvende wooneilanden. Smits: 
‘De druk op de  ruimte dwingt tot optimale 
 benutting van water en ondergrond. Uit het 
 verleden  kennen we grote  successen, maar  
ook missers op het gebied van  multi- 
functioneel grond gebruik. Bij de  Spoortunnel 
zijn bijvoorbeeld de  boven- en  ondergrondse 
mogelijkheden  onvoldoende benut. Zo’n  
gemiste kans kunnen we ons bij de  huidige  
ruimtedruk niet meer  veroorloven. We willen  
de ruimte optimaal benutten, zoals in de 
 Koopgoot gebeurt.’

• Will Kovacs
is hoofd leidingenbureau en beheer onder-
grond bij Gemeentewerken Rotterdam. 
Daar bekleedde hij verschillende functies, 
zoals unitleider stafbureau, beheerder af-
deling Werven en Hoofd technisch beheer 
riolen afdeling Watermanagement.
w.kovacs@gw.rotterdam

• Astrid Sanson
is Directeur Stadsontwikkeling bij de dienst 
Stedenbouw en Volkshuisvesting van de 
Gemeente Rotterdam. Ze is architect en 
was eerder vastgoedbeheerder bij de TU 
Delft en interim procesmanager bij Science 
Park Amsterdam.
dsv@dsv.rotterdam.nl

• Phillip Smits
is directeur bij Blauwhoed. Daarvoor werkte 
hij bij AM als directeur regio Zuid-Holland 
Noord, bij HBG/BAM Vastgoed als regio-
directeur Regio West en als ontwikkelaar 
bij HBG.
www.blauwhoed.nl

Kralingseberg: nieuw woongebied in de stad
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20 jaar 

bouwen aan 

trots

Utrechts Masterplan pakt stationsgebied aan



De torens van de pasgebouwde Rabobank vormen een nieuw herkenningspunt voor de treinreiziger die Utrecht Centraal binnenrijdt.
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• Dan Bekker 
werkte van 1982 tot 1996 aan 
drink- en afvalwaterprojecten 
in ontwikkelingslanden. Sinds 
1996 werkt hij bij het ingeni-
eursbureau van de gemeente 
Utrecht (nu IBU Stadsingeni-
eurs), dat hij sinds 1999 leidt.
d.bekker@utrecht.nl

‘Het Utrechtse plan is complex, maar dat is gebieds-
ontwikkeling in een stedelijke omgeving altijd. Met 
name vanwege de ondergrond’, zegt Dan Bekker, hoofd 
van IBU Stadsingenieurs, het ontwerp- en advies-
bureau van de gemeente. Bekker: ‘De ondergrond was 
al complex in de achttiende eeuw. Die complexiteit is 
sindsdien alleen maar toegenomen, zeker de laatste 
twee decennia. Daarom is het zaak om stadsingenieurs 

zo vroeg mogelijk bij een ontwikkeltraject aan te laten 
schuiven: zij weten dat je geen bovengrond hebt zonder 
ondergrond en houden er van begin af aan rekening 
mee. Veel projectontwikkelaars en bestuurders hebben 
nog het idee dat je begint met een architect en er later 
een keer een ingenieur bij haalt. Het gevolg daarvan 
is vaak dat de bovengrondse plannen weer aangepast 
moeten worden. Voor de werkzaamheden op het 
Utrechtse Vredenburg moesten we bijvoorbeeld eerst 
kilometers aan datakabels verleggen. Dat kun je maar 
beter meteen weten.’

Faalkosten verminderen
De ondergrond is niet de enige reden om ingenieurs 
vroeg bij een traject te betrekken, zegt Bekker: ‘Het is 
ook verstandig om zo snel mogelijk te inventariseren 

welke tijdelijke maatregelen je moet treffen, zoals het 
regelen van aanvoerroutes en omleidingen. Als je dit 
op tijd doet, kun je het bijvoorbeeld meenemen in het 
contract met de aannemer. Op tijd een beroep doen op 
de stadsingenieur zorgt voor reductie van faalkosten. 
Je kent de risico’s van een project en hebt verschillende 
noodscenario’s. Je raakt dus niet in paniek als er iets 
fout gaat.’

Bestuurders voelen nogal eens een drempel om 
 ingenieurs vroegtijdig in te schakelen, zegt Bekker: ‘Dat 
komt deels doordat het betekent dat ze over risico’s 
moeten praten. Niet iedereen vindt dat prettig. Ik denk 
wel dat dit aan het veranderen is, omdat we de laatste 
jaren allemaal hebben gezien wat er fout kan gaan. 
Open zijn over de risico’s van projecten is ook belang-
rijk voor de bewoners. Als je die helemaal meeneemt 
in het proces, bouw je aan vertrouwen. Dan wordt 
een project ineens meer dan een lelijke, hinderlijke 
bouwput. Toen we in februari de eerste damwand de 
grond in drukten voor de bouw van het Muziekpaleis 
op het Vredenburg, was dat een spektakel met muziek 
en vuurwerk. De gemeente wilde duidelijk maken dat 
daar iets moois zou gaan verrijzen; iets waar iedereen 
in deze stad trots op kan zijn.’

Het Utrechtse stationsgebied krijgt de komende twintig jaar een facelift.  

De her inrichting moet de verschillende terreinen en gebouwen in het gebied hun 

oude  functies teruggeven, het aanzicht van de stad herstellen en zorgen voor nieuwe 

 verbindingen. Dat staat in het Masterplan CU2030 dat beschrijft hoe Utrecht het 

gebied de komende twee decennia gaat aanpakken.

‘Stadsingenieurs weten dat je geen  
bovengrond hebt zonder ondergrond’



Duizenden fietsers, voetgangers en bussen zullen gebruik gaan maken van de vernieuwde Catharijnesingel.  

Bij de Vredenburgknoop kunnen zij veilig oversteken.

Over een planperiode van twintig jaar wordt het Utrechtse stationsgebied heringericht.
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CU2030
Onder de noemer ‘CU2030’ neemt de gemeente Utrecht het stationsgebied onder handen. Aanleiding is de groei van 
de stad; de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn zal over twintig jaar waarschijnlijk 100.000 inwoners tellen. Bovendien zal het 
Centraal Station in 2030 zo’n honderd miljoen reizigers per jaar verwerken, tegenover vijftig miljoen nu. De afgelopen 
dertig jaar zijn geen wezenlijke investeringen gedaan in het gebied, waardoor het vervallen en onoverzichtelijk is, aldus 
het Masterplan Stationsgebied Utrecht. Over een planperiode van twintig jaar wordt het gebied nu heringericht. Het 
wordt verdeeld in twee zones. De Stadscorridor verbindt het westen van de stad met de binnenstad, ten noordoosten 
van het station. Bij het Westplein, ten westen van het station, gaat het verkeer ondergronds. De Centrumboulevard 
loopt van het Jaarbeursplein ten zuidwesten van het station via de OV-terminal en winkelcentrum Hoog Catharijne 
naar het Vredenburg in de binnenstad. De twee stationsentrees worden weer als zodanig herkenbaar. De nu nog onder-
broken Catharijnesingel wordt hersteld tot één doorlopende singel rondom de oude stad. Het Masterplan bevat naast 
een aantal concrete uitwerkingen vooral ontwerpprincipes, die in de toekomst nog nader invulling moeten krijgen.

Meer informatie: www.cu2030.nl (stadsvisie); www.cob.nl (lopende en gerealiseerde projecten)

15
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Parking Delft neemt 
Koepoortgarage in  
gebruik

Na een lange bouwperiode werd op 29 april 
2010 de Koepoortgarage in Delft officieel ge-
opend. Eigenaar Parking Delft B.V. liet de garage 
net zo inrichten als de Zuidpoortgarage in Delft. 
Deze werd enkele jaren geleden uitgeroepen tot 
de beste parkeergarage van Nederland vanwege 
zijn inrichting. De Koepoortgarage heeft nu de-
zelfde veilige, lichte en ruimtelijke uitstraling.  
De garage is ontworpen door Atelier Pro  
architekten en gebouwd door Ballast Nedam en 
Installatiebedrijf Andriessen. Automobilisten 
 komen binnen via een spectaculaire wokkel 
en kunnen hun auto kwijt op één van de 344 
 plaatsen verdeeld over twee verdiepingen.  
De wanden zijn blauw en oranje, in het trap-
penhuis ligt een vloer van natuursteen en alle 
bekabeling is weggewerkt in de wanden en boven 
plafonds. Dertig plaatsen zijn gereserveerd voor 
bewoners. Dankzij autoliften kunnen bewoners 
op een zo’n plaats twee auto’s stallen.
In de stadsvisie van Delft is de Randstad in 2030 
verder geïntegreerd tot een hoogstedelijk gebied, 
waar Delft zich profileert als rustpunt én kennis-
centrum tussen Den Haag en  Rotterdam. Hier 
vindt men historie met rust, in plaats van groot-
stedelijke hectiek. De vraag naar parkeerruimte 
is opgevangen door de bouw van ondergrondse 
 pakerkeergarages. De auto heeft zo een zo 
beperkt mogelijke plek gekregen in de inrichting 
van de openbare ruimte, ten gunste van voet-
gangers en fietsers.

Meer informatie
www.parkingdelft.nl  

of www.koepoort-delft.nl

in focus
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 Den Haag op weg naar 2020

Fraaie ondergrondse 

kunststukjes

Middenin het Haagse bedrijventerrein de Binckhorst planden Urhan Urban Design en Floris Alkemade Architecten een park. Om dat park niet te versnipperen door de Rotterdamsebaan,  

wordt er over het park een rotonde gebouwd. Op dit moment wordt de haalbaarheid van dit voorstel onderzocht.
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 Den Haag op weg naar 2020

Fraaie ondergrondse 

kunststukjes
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Waar staat Den Haag in 2020? In de toekomstvisie van de  

gemeente is de residentiestad over tien jaar vitaler dan ooit.  

Bij het realiseren van de grote sociale en economische ambities 

ruimt de gemeente een prominente plaats in voor de onder-

grond. Den Haag heeft al fraaie ondergrondse kunststukjes 

vertoond en ook voor de toekomst liggen er kansen beneden 

maaiveld. Die wil de gemeente samen met haar inwoners 

benutten.

Den Haag timmert aan de weg. De gemeente 
heeft een uitgesproken toekomstvisie: in 
2020 moet de stad nog prominenter op de 
kaart staan als economisch en bestuurs-
centrum, als prettige woon- en werkom-
geving en als internationale standplaats voor 
recht en vrede. Daarmee wil de gemeente de 
inwoners van de stad behouden en ‘nieuwe 
 Hagenezen’ aantrekken om de verdunning 
achter de voordeur te compenseren. Hoewel 
de ‘Sociaal Economische Agenda 2020’ van 
de gemeente vooral is ingestoken op sociale 
thema’s en integratie (zie kader), speelt de 
ondergrond een cruciale rol in de ambitieuze 
toekomstplannen. ‘Dat heeft twee redenen’, 
vertelt Peter Smit, wethouder van Verkeer, 
Binckhorst en Vlietzone. ‘In de eerste plaats 
is Den Haag een zeer dichtbebouwde stad. 
Ten opzichte van Amsterdam en Rotter-
dam hebben wij een klein grondoppervlak. 
 Ruimtegebrek dwingt ons vaak om de 
 ondergrond in te gaan, zeker voor infrastruc-
turele projecten. Daar komt nog bij dat  
Den Haag als  bestuurscentrum van oudsher 
een stadsbestuur heeft, dat niet bang is 
autonome ideeën te ontwikkelen en nieuwe 
wegen in te slaan.’

Investeren in infrastructuur
De Haagse ondergrond wordt al jaren 
 intensief benut. Niet alleen op de traditionele 
manier voor kabels en leidingen, benadrukt 
de wethouder, maar ook voor ruimte-inten-
sivering: ‘De hele stad is bijvoorbeeld trots op 
de Haagse tramtunnel in het centrum. Die 
is 1.250 meter lang en vormt samen met de 
ondergrondse parkeergarage die erboven 
ligt ‘Het Souterrain’. Zo benut dit project drie 
lagen van de ondergrond.’ Een ander succes-
verhaal is de Hubertustunnel: de 1.600 

meter lange tunnel voor doorgaand verkeer 
in Den Haag. Onlangs ontving de gemeente 
zelfs de Schreuderprijs 2009 voor deze lang-
ste stadstunnel in Nederland. Smit is trots 
op deze resultaten uit het verleden, maar hij 
kijkt vooral naar de toekomst. Volgens hem 
liggen er nog volop kansen in de ondergrond 
van Den Haag. Die worden deels al benut 
in concrete plannen en projecten. ‘Zo zijn 
we op dit moment in het zuidwesten van 
de stad warme waterhoudende grondlagen 
aan het aanboren om vierduizend wonin-
gen te verwarmen’, verklaart hij. ‘Daarnaast 
investeert de gemeente de komende vijf 
jaar 450 miljoen euro in openbaar vervoer. 
Dat geld gaat deels naar materieelvernieu-
wing, maar deels ook naar uitbreiding van 
de infrastructuur. Zo kijken we bijvoorbeeld 
naar de mogelijkheden voor een tramtunnel 
onder de Koninginnegracht. Wellicht maakt 
een tunnel daar drie gelijkvloerse kruisingen 
overbodig, waardoor de verkeersdoorstro-
ming op de Koninginnegracht verbetert én de 
capaciteit en frequentie van het tramverkeer 
flink kan stijgen. Ik heb dit project gelanceerd 
omdat Den Haag dat hard nodig heeft.’

Rotterdamsebaan
Een ander project dat in de steigers staat, is 
de aanleg van de Rotterdamsebaan (voor-
heen Trekvliettracé). Deze nieuwe, deels 
ondertunnelde weg moet de Utrechtse-
baan (A12), waar dagelijks 100.000 auto’s 
 overheen rijden, ontlasten richting het 
zuiden. De tunnel wordt twee kilometer lang 
en loopt van knooppunt Ypenburg (A4-A13) 
onder een gedeelte van Voorburg tot aan 
de Binckhorstlaan. ‘Tenslotte staat er een 
aantal ondergrondse parkeerprojecten op de 
planning’, vervolgt Smit. ‘Onder het nieuwe 
Stadskantoor Leyweg komt bijvoorbeeld een 
parkeergarage en elders in het centrum komt 

‘Ten opzichte van  
Amsterdam en  

Rotterdam hebben   
wij een klein  

grondoppervlak’ 



‘De hele stad is trots op de Haagse tramtunnel in het centrum’.
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De visie van Den Haag 
op 2020
Den Haag wil in 2020 vitaler dan ooit zijn.  
Om die visie waar te maken geeft de gemeente  
zichzelf in de Sociaal Economische  Agenda 
2020 twee opdrachten: het bevor deren en 
 stimuleren van kansen en talenten en het 
bestrijden van achterstanden, problemen 
en bedreigingen. Voor de uitvoering van dit 
 kansen- én achterstandsbeleid wil de gemeen-
te investeren in mensen, in de binding tussen 
die mensen, in het behoud van de midden-
groepen en in het aantrekken van talentvolle 
nieuwkomers. Om dat te bevorderen zijn vier 
kernopgaven geformuleerd:
•	 Iedereen	 doet	 mee:	 in	 2020	 is	 iedere

Hagenaar aan het werk, op school of op  
een andere manier actief. 

•	 Binden	 en	 boeien:	 de	 gemeente	 maakt	
zich sterk om middengroepen en talent-
volle jongeren naar Den Haag te trekken 
en te behouden.

•	 Economie	 met	 energie:	 groei	 van	 de	
arbeidsmarkt aan de onder- én bovenkant 
door excellente dienstverlening van de 
 gemeente aan grote en kleine bedrijven.

•	 Den	Haag	met	 stip	 op	 de	 kaart:	 de	 stad	
 met kracht promoten.

een tweede volautomatische autoberging. 
Een ondergrondse parkeergarage die via een 
ingenieus systeem je auto in luttele minuten 
stalt en weer voor je boven brengt.’

Informatiecentrum en stamkroeg
Ondergrondse bouwprojecten, vooral in een 
stedelijke omgeving, stuiten geregeld op 
weerstand bij de bevolking. Hoe gaat Den 
Haag daarmee om? ‘Omwonenden heb-
ben vaak andere belangen dan wij bij het 
uitvoeren van een project‘, antwoordt Smit. 

‘Daarom is het van groot belang om ze al 
vanaf de planfase nauw bij het proces te be-
trekken, bijvoorbeeld in een klankbordgroep. 
Daarmee vergroot je het draagvlak voor 
projecten en kun je bovendien je voordeel 
doen met de lokale kennis die in de buurt 
aanwezig is.’ Voor het Hubertustunnelproject 
opende de gemeente een informatie centrum. 
Daar kwamen veel bewoners op af. ‘Het was 
zo’n succes, dat veel van hen na afloop van 
het project het gevoel hadden dat hun stam-
kroeg sloot’, verklaart Smit. ‘Verder h ebben 
we veel onrust in de buurt weg kunnen 
nemen door monitoringsprogramma’s uit te 
voeren naar het gedrag van de omliggende 
bebouwing tijdens het boren van de tunnel.’ 
Ook voor de aanleg van de Rotterdamsebaan 

• Peter Smit
was de afgelopen drie jaar wet-
houder voor Verkeer, Binck-
horst en Milieu. In mei dit jaar 
werd hij opnieuw geïnstalleerd 
als wethouder Verkeer, Binck-
horst en Vlietzone.
p.w.m.smit@denhaag.nl

is een klankbordgroep in het leven  geroepen, 
met bewoners van Voorburg, Rijswijk en 
Leidschendam. ‘Ik kom daar regelmatig en 
de mensen waarderen het enorm. Als zij het 
gevoel krijgen dat ze zomaar gepasseerd 
worden, jaag je ze alleen maar tegen je in het 
harnas. Nu werken we samen en daar heeft 
iedereen baat bij’, aldus Smit.

Meer informatie
Stadsvisie: www.denhaagin2020.nl

Lopende en gerealiseerde  
projecten: www.cob.nl
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‘Eigenlijk kunnen 

we niet meer om de 

ondergrond heen’
Bouw- en ontwikkelplannen besteden doorgaans te weinig aandacht aan de ondergrond, vindt 

directeur van het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Alexandra van Olst: ‘Nu het ruimtegebruik 

steeds intensiever wordt, kun je eigenlijk niet meer om de ondergrond heen. Toch speelt die maar 

een marginale rol in de ruimtelijke visie op de stad. In de Structuurvisie van Amsterdam, die mo-

menteel ter inspraak ligt, is de ondergrond voor het eerst geagendeerd. Dat is een opstap naar meer 

aandacht bij stedelijk planners. Wij als ingenieurs moeten vooral de verbinding blijven maken 

tussen de ondergrond en de bovengrond.’ 

Ruimtegebruik Amsterdam steeds intensiever
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‘Ondergrond is niet sexy, 
want niet zichtbaar’
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Het thema ondergrond kampt met een imago-
probleem. Dat komt deels doordat de ondergrond niet 
sexy is, zegt Van Olst: ‘Wat onder het maaiveld zit, is 
niet zichtbaar. En de meeste stedenbouwkundigen 
 willen toch iets maken dat gezien wordt.’ 

Complexe rol opdrachtgever
Het imagoprobleem van de ondergrond zit hem ook in 
de rol van de gemeenten, zegt Van Olst: ‘Het aanbeste-
den van een ondergronds bouwproject in een ge-
meente is ingewikkeld, omdat het ruimtegebruik in een 
gemeente heel complex is. Bovendien is de regelgeving 
bijzonder strikt. Een gemeente moet alle mitsen en 
maren in een aanbesteding vatten. Dat maakt haar rol 
als opdrachtgever bijzonder complex.’ Die complexiteit 
kwam onder meer tot uiting tijdens het Noord/Zuidlijn-
project. Van Olst: ‘Dat is een grote ingreep in een gebied 
dat door zeer veel mensen gebruikt wordt. Het dagelijks 
leven moet ongestoord doorgaan, terwijl de bouw zeer 
complex is. Omdat het werk grotendeels ondergronds 
plaatsvindt, is het voor mensen moeilijk te begrijpen 
dat er overlast kan zijn. Pas wanneer ze de ‘ondergrond-
se kathedralen’ zien, groeit het besef van de grootsheid 
en de bewondering voor een dergelijke ingreep.’ 

Kabels en leidingen Zuidas in beeld
Een ander voorbeeld dat goed laat zien hoe complex 
ondergrondse stedenbouw kan zijn, is de Zuidas. Van 
Olst: ‘Het krioelt daar van de kabels en leidingen en 
niemand wist waar wat zit. Inmiddels hebben wij als 

ingenieursbureau de Zuidas behoorlijk goed in beeld 
weten te brengen. Er moet een compleet dok door-
heen gaan lopen; dat wordt nog een flinke klus.’ Van 
Olst merkt wel dat de aandacht voor de ondergrond 
toeneemt: ‘Daar waar het belang van de ondergrond bij 
ingenieursbureaus al langer is doorgedrongen, zien we 
de ideeën bij stedelijke planners langzaam veranderen. 
Maar er moet nog wel flink aan gesjord worden om het 
thema ‘ondergrond’ bij iedereen op de radar te krijgen.’

Bij de ontwikkeling van Amsterdam neemt de Zuidas een centrale plek in.  

De Zuidas – ofwel  ‘Brainport Amsterdam’ – ontwikkelt zich tot centrum  

voor internationaal zakendoen en kennisontwikkeling. Er zijn verschillende 

kennis instellingen en honderden bedrijven gevestigd. Maar het proces liep 

vast. Om de ambities te realiseren, zal de ondergrond verder benut moeten 

worden. Alleen... wat wordt er allemaal onder de grond gebracht? Er moet een 

compromis worden gesloten tussen het wenselijke en het haalbare. 

Alle ogen op de Zuidas



Ontgraven station Vijzelgracht.
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Delft Cluster en Deltares organiseerden op 
15 maart jl. een debat in de hoofdstedelijke 
Rode Hoed over de vraag of de ambities 
inmiddels niet teveel naar beneden zijn 
bijgesteld.

Rijksvertegenwoordiger van de Zuidas Dirk 
Jan van den Berg, tegenwoordig voorzitter 
van de TU Delft, was betrokken bij het vlot 
trekken van het gestagneerde proces: ‘In 
juni 2009 trof ik het dossier in slechte staat 
aan’, vertelt hij. ‘Allerlei partijen hadden zich 
teruggetrokken. Een half jaar lang hebben 
we met alle stakeholders gekeken hoe we 
het proces weer vlot konden trekken. Daarbij 
is mij voortdurend gevraagd of het niet 
wat goedkoper en simpeler kon. Het is een 
verademing dat het nu eens gaat over ‘een 
tandje erbij’. Waarom? Omdat de wereld aan 
het herschikken is. En willen we mee blijven 
doen, dan moet de Zuidas top zijn.’
De problemen die de voortgang van de 
ontwikkeling frustreerden lagen onder 
andere bij het ondergronds brengen van de 
infrastructuur. Van den Berg onderzocht 
drie dokvarianten: onder, boven of half in de 

grond. Uiteindelijk bleek een beperkt dok net 
onder de grond het meest kansrijk, omdat dit 
overzienbare risico’s met zich meebrengt en 
financieel aantrekkelijk is. In dit plan zal de 
A10 onder de grond gaan, en waarschijnlijk 
ook het spoor. Van den Berg verwacht dat het 
Rijk en Amsterdam hier eind 2010 positief 
over zullen beslissen: ‘De Zuidas is weer 
levend. Nu is het zaak gestaag door te werken 
en nog een snufje ambitie toe te voegen.’

Bescheiden maar solide
Stedenbouwkundige en grondlegger van de 
Zuidas Pi de Bruijn betoont zich blij dat het 
project weer op gang is. ‘Ik vreesde het erg-
ste. Daarom ben ik blij met deze bescheiden 
maar solide oplossing. Iedereen is er positief 
over, zelfs de bewoners. Wel hoop ik dat de 
Zuidas ook echt een levendige woonwijk 
wordt. Dat was altijd de bedoeling, maar tot 
dusverre is het daar nog niet echt van geko-
men. Willen we een winderig gat à la Canary 
Wharf voorkomen, dan moeten er winkels 
komen, culturele voorzieningen, noem maar 
op.’ De Bruijn beseft dat het lastig is een 
gebied aantrekkelijk te maken zo lang er nog 

volop gebouwd wordt en de A10 nog niet 
ondergronds ligt. ‘Maar dit project heeft een 
lange horizon. Je kunt niet van mensen ver-
wachten dat ze tot 2030 in een ongezellige 
bouwput wonen.’
Mandy Korff, senior adviseur ondergronds 
bouwen van Deltares, heeft ook een wens: 
‘Meer ondergrondse parkeerruimte. We 
moeten nog vijftien Amsterdam Arena’s vol 
auto’s kwijt.’
Directeur Zuidas Klaas de Boer denkt dat 
die parkeerplekken bovengronds ook wel te 
vinden zijn. Hij is bang dat meer ondergronds 
parkeren een te zware wissel trekt op het 
plan. ‘Het proces was tot stilstand gekomen 
omdat het té ambitieus was, dat moeten we 
voorkomen. We willen dat eind 2013 de spa 
in de grond gaat.’ Minder parkeerplekken 
vindt hij ook een optie. ‘Meer fietsen, meer 
openbaar vervoer. Dat maakt de Zuidas ook 
levendiger.’ 

Meer informatie: www.dro.amsterdam.nl 
(stadsvisie); www.cob.nl (lopende en  
gerealiseerde projecten)
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Stadsvisie Maastricht 2030

De Stadsvisie Maastricht 2030 dateert uit 
2005. ‘Die visie hebben we opgesteld, omdat 
we onze ambities wilden aanscherpen, vertelt 
Meys. ‘In de stadsvisie integreerden we de 
sociaal-economische en fysieke ruimte. We 
spraken af dat we een compacte stad in een 
weids landschap wilden blijven en bepaalden 
de grenzen van de stad. Zo voorkomen we dat 
we de dorpen en weilanden om ons heen op-
slurpen. De stadsvisie dwingt ons om binnen 
de stad ruimte te creëren. Dat kan bijvoor-
beeld door ondergrondse opties te verkennen. 
Barrières als wegen en kabels en leidingen 
kun je makkelijk onder de grond brengen, zo 
maak je de stad leefbaarder.’ 

Heldere thema’s
Onlangs heeft Maastricht de stadsvisie verder 
aangescherpt. Meys legt uit: ‘Het was een 
iets te algemeen mozaïek van ideeën. In de 
aangepaste visie zetten we in op drie helder 
gedefinieerde thema’s. We willen een cul-
tuurstad, een internationale kennisstad en 
een stedelijke woonstad zijn. De ondergrond 
is daarbij erg belangrijk, alleen al om het his-
torisch erfgoed te beschermen.’ Op basis van 
die concrete visie gaat Maastricht een nieuwe 
structuurvisie opstellen die de stadsvisie 
verder invult. Meys: ‘We willen de structuur-
visie eind 2010 gereed hebben, maar de 
herprogrammering van de stedelijke functies 

vroeg om scherpe keuzes op kortere termijn. 
Daarom zijn we al aan de slag met een ‘tus-
sendocument’, waarin we acht brandpunten 
hebben geformuleerd. De ondertunneling 
van de A2 is daar een van. Dat is een goed 
voorbeeld van hoe we de ondergrond gebrui-
ken om de stad leefbaarder te maken: de 
barrière gaat onder de grond en daarbovenop 
maken we een park. De andere brandpunten 
zijn projecten op het gebied van cultuur, ken-
nis en herstructurering.’ 

Publiek leiderschap
‘Na het opstellen van de stadsvisie gingen we 
aan de slag met het uitwerken van de the-
ma’s in het plan’, vertelt Meys. ‘We voerden 
gesprekken over het afronden en herpriori-
teren van projecten en brachten de grondex-
ploitatie op orde. Daarnaast zochten we naar 
mogelijkheden om bestaande projecten beter 
te positioneren. Zo stelden we een nieuw 
plan op voor Maastricht-Noord, waarin we 
bestaande projecten meenamen.’ Meys stelt 
dat het bij deze ontwikkelingen van groot be-
lang is om als gemeente publiek leiderschap 
te nemen: ‘Blijf praten met partijen in de 
regio en geef belanghebbende organisaties, 
zoals burgerinitiatieven en bedrijven, een 
rol in je verhaal. Met een zelfbewust bestuur, 
bedrijfsleven en bevolking kun je in tien jaar 
tijd veel bereiken.’

Meer informatie
www.maastricht.nl

• Wim Meys 
werkt sinds 1977 bij de Ge-
meente Maastricht waar hij 
momenteel directeur stede-
lijke ontwikkeling is. Aan de 
Hogeschool Utrecht geeft hij 
masterclasses voor het lecto-
raat stedelijke vernieuwing.
wim.meys@maastricht.nl

‘Compacte 

stad in  

een weids 

landschap’

De gemeente Maastricht presenteerde vijf jaar geleden haar 

Stadsvisie 2030. Daarmee loopt ze een paar jaar voor op de vier 

grote steden. Wat kunnen die steden leren van Maastricht?

‘We willen voorkomen dat de stad Maastricht de omliggende dorpen en weilanden opslurpt.’
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Sinds november 2009 levert de Raad  van Advies (RvA) van COB  

gevraagd en ongevraag advies. In dit nummer geven  Jeannette Baljeu  

en Almer van der Stoel hun visie op de mooie en duurzame stad.

de Aanbeveling 

‘Toekomstige problemen nú voorkomen’

’Alle verkeersstromen onder de grond’

‘In een mooie en leefbare stad horen de  verkeersstromen 
onder de grond. Dat maakt een  efficiënter  gebruik 
van de bovengrond  mogelijk en schept ruimte voor 
groen. Ook andere functies, zoals parkeren en  opslag, 
kunnen prima onder de grond. De ondergrond biedt 
zoveel  kansen, maar tegelijkertijd is ondergronds 
 bouwen  onzekerder dan bovengronds. Om  bestuurders 
 enthousiast te houden moeten ze goed geïnformeerd 
worden over de kansen en risico’s. Wat mij betreft 
 organiseert COB een bijeenkomst voor alle nieuwe 
wethouders ruimtelijke ordening van de grotere  
gemeenten in Nederland. Daar kunnen ze kennismaken 
en  ervaringen delen: overal spelen tenslotte dezelfde 

vraagstukken. Daarnaast moet 
het netwerk van COB de waarde 
van dubbel ruimtegebruik blijven 
uitdragen. Ondergronds bouwen is 
duur, maar daar staat maatschappe-
lijke waarde tegenover op het gebied van 
 milieu, geluid en leefbaarheid. Ten slotte 
moeten de risico’s  geminimaliseerd worden, bij-
voorbeeld door in stadsvisies rekening te houden met 
toekomstig gebruik van de ondergrond. Zo houden we 
in Rotterdam al rekening met een mogelijke uitbreiding 
van de metro en plannen we niet teveel boven het be-
oogde tracé. Dat voorkomt problemen in de toekomst.’

‘Een mooie en duurzame stad begint 
met vooruit  denken. En met keuzes ma-

ken. Wil je omhoog of omlaag? Wil je ver-
dichten of uitbreiden? En op welke kwaliteiten 

van de stad zet je in?  Ontwikkel een bestendige visie en 
houd daaraan vast. Vul de visie zoveel mogelijk in, zodat 
iedereen er rekening mee kan  houden. Ook wanneer het 
ontwikkelingen betreft die pas over tien of  twintig jaar 
spelen. Ga je bijvoorbeeld over dertig jaar ondergronds  
bouwen? Informeer dan de mensen die daar in de buurt 
wonen,  zodat ze er bij al hun tussentijdse beslissingen 
rekening mee  kunnen houden. Maak ze medeverant-

woordelijk. De stad moet er dan wel alles aan doen om 
problemen te beperken. Maak  bijvoorbeeld  goede risi-
coanalyses en zorg voor monitoring tijdens projecten. 
Daar ligt nog veel ruimte voor verbetering. Nu zorgt elke 
onnodige verzakking voor negatieve beeldvorming en 
 worden  gemeenten onnodig huiverig voor ondergrond-
se bouwprojecten. Het netwerk van COB moet daarom 
voortdurend uitleg geven aan beleidsmakers over de 
kansen en risico’s van ondergronds  bouwen. Wees open 
en eerlijk, zodat ze een project op de juiste gronden be-
oordelen.’

• Almer van der Stoel 
is lid Raad van Advies COB. Hij 
is eigenaar/directeur van CRUX 
Engineering, hoogleraar aan de 
Universiteit Twente en hoogle-
raar aan de Nederlandse Defen-
sie Academie.

•  Jeannette Baljeu
is lid van de Raad van Advies 
van het COB. Zij was wethouder 
 Verkeer en Vervoer in Rotterdam 
en is fractievoorzitter van de  
VVD in deze stad.
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 Diepwanden worden al meer dan een halve eeuw aan-
gelegd. Tot voor kort was dit onomstreden dé techniek 
voor grond- en grondwaterkering in (diepe) bouw-
kuipen in stedelijk gebied. De aanleg van diepwanden 
veroorzaakt weinig of geen trillings- en geluidsoverlast 
voor omwonenden en de relatief stijve wand beïnvloedt 
de omgeving nauwelijks, waardoor de ondergrond niet 
vervormt. Maar recente problemen in verschillende 
bouwprojecten, zoals de Amsterdamse Noord/Zuidlijn 
en de Museumparkgarage in Rotterdam, hebben diep-
wanden in een negatief daglicht gesteld. ‘Door  lekkages 
in diepwanden traden daar grondverzakkingen op, 
met als gevolg schade aan de omliggende  bebouwing’, 
verklaart Jan van Dalen, geotechnisch adviseur bij 
Strukton Engineering. ‘Dat is een groot probleem, 
vooral omdat er de komende jaren in Nederland veel 
‘diepwandprojecten’ op de planning staan.’ Om dat 
probleem op te lossen richtten CUR Bouw & Infra en 
COB in mei 2009 de Commissie Diepwanden op.

Literatuurstudie en interviews
Onder voorzitterschap van Jan Jonker van Movares hield 
de Commissie Diepwanden zich het afgelopen jaar 
 bezig met het opstellen van een state-of-the-art richt-
lijn voor het ontwerpen en aanleggen van diepwanden. 
‘We hebben geen nieuwe kennis ontwikkeld, maar alle 
bestaande expertise goed in kaart gebracht, want dat 
overzicht ontbrak’, vervolgt Van Dalen,  rapporteur van 
de commissie. ‘Op basis van literatuurstudie hebben 
we stap voor stap omschreven hoe je een diepwand 
goed ontwerpt en uitvoert. Ook bevat de richtlijn een 
inventarisatie van toegepaste voorzorgsmaatregelen 
die problemen kunnen voorkomen.’ De commissie 
spelde niet alleen de vakliteratuur van a tot z, maar 

interviewde ook experts en uitvoerders van projecten  
waarin diepwanden problemen veroorzaakten. 
‘Volgens Deltares waren de problemen op de Amster-
damse Vijzelgracht bijvoorbeeld het gevolg van een 
combinatie van niet-ideale factoren. Daarom hebben 
wij gekeken welke kritische factoren allemaal een rol 
kunnen spelen en hoe je de omstandigheden kunt 
optimaliseren zodat zich geen problemen met diep-
wanden voordoen’, aldus Van Dalen.

Vervolgonderzoeken
Deze zomer verschijnt de definitieve versie en sinds 
begin juni kunnen geïnteresseerden al de op de 
richtlijn gebaseerde PAO-cursus Diepwanden volgen. 
‘Met de richtlijn beschikken uitvoerende partijen 
over een complete handleiding voor het ontwerpen 
en aanleggen van diepwanden’, verklaart Van  Dalen. 
 ‘Iedereen, specialist of niet, kan daarmee uit de 
 voeten. Dat zal ook op grote schaal gebeuren; doordat 
we veel  uitvoerende partijen bij het onderzoek hebben 
 betrokken, is het draagvlak breed.’ Bijvoorbeeld onder 
de ontwerpers en uitvoerders van Spoorzone Delft, 
die graag met de richtlijn aan de slag willen om hun 
project probleemloos te laten verlopen. Reden voor 
de commissie om spijkers met koppen te slaan. ‘We 
hebben hard gewerkt om de richtlijn zo snel gereed 
te hebben’, zegt Van Dalen. ‘Maar daar blijft het 
niet bij. In een promotieonderzoek aan de TU Delft 
ga ik de processen achter bentonietinsluitingen, de 
 belangrijkste oorzaak van diepwandlekkages, nader 
onderzoeken. Een ander promotieonderzoek richt 
zich op detectietechnieken om problemen vroegtijdig 
te  signaleren, zodat uitvoerders preventief jet-grout-
kolommen kunnen aanbrengen. Tot slot komt er 
onderzoek naar werk methodieken en calamiteiten-
scenario’s om  lekkages in de bouwkuip, mochten die 
zich toch voordoen, zo snel mogelijk te dichten. De 
richtlijn zal in een later stadium worden uitgebreid 
met de resultaten van deze onderzoeken. Maar  
gelukkig hebben we de eerste, grote stap nu gezet.’

Meer informatie
De PAO-cursus Diepwanden volgen?  

Kijk dan op www.cob.nl.

Kennis diepwanden vastgelegd

Door problemen in grote bouwprojecten dreigen diepwanden in 

diskrediet te raken. Helaas, want de vraag naar deze beproefde 

techniek als grond- en grondwaterkering in bouwkuipen zal de 

komende jaren flink stijgen. Daarom hebben CUR Bouw & Infra en 

COB in mei 2009 de Commissie Diepwanden (T114)  opgericht. 

Na een jaar informatie verzamelen presenteert zij binnenkort een 

state-of-the-art richtlijn voor het ontwerp en de uitvoering van 

diepwanden.

• Jan van Dalen
werkt sinds 2007 als geotech-
nisch adviseur bij Strukton En-
gineering. Strukton leent hem 
enkele dagen per week uit aan 
de TU Delft om wetenschap-
pelijk onderzoek te doen naar 
kritische procesparameters bij 
het maken van diepwanden.
jdalen@strukton.com
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 Diepwand plaatsen

1 maken van geleidewanden

2 uitgraven van primaire moten

3 weggraven van de secundaire  centrale  

 grondstop tussen twee openingsmoten

4 uitrusten van een paneel: 

 wapening, voegmallen

5 start van het betonneren

6 verwijderen voegmallen, 

 detail waterstopvoeg

1 2 3 4 5 6

‘We hebben stap voor stap beschreven hoe je een 
 diepwand goed ontwerpt en uitvoert’
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Promotieonderzoek naar compensation grouting

Veilig boren in slappe grond

‘Een proef bij de Sophiaspoortunnel in de 
 Alblasserwaard vormde eigenlijk de aan-
leiding van mijn onderzoek’, vertelt Bezuijen. 
‘Daar werd onder grote druk grout – een 
mengsel van water, cement en bentoniet –  
in de grond gespoten om verzakkingen te 
voorkomen.’ Door de hoge druk scheurt de 
grond en het grout vult die scheuren op. 
De grond komt dan een stukje omhoog. 
 Bezuijen: ‘Bij de Sophiaspoortunnel werkte 
de groutinjectie goed, maar we ontdekten ook 
dat de grond op sommige punten wel tien of 
twintig meter verderop weer omhoog kwam. 
We hadden geen idee waardoor dat kwam.’ 

Aardappel met uitlopers
In een proefopstelling onderzocht Bezuijen 
hoe de grout zich door de grond verspreidt en 
welke invloed de samenstelling van de grout 
daarop heeft. Hij vertelt: ‘In een container 
met een diameter van negentig centimeter 
en een hoogte van tachtig centimeter bracht 
ik een buis aan om de grout te injecteren. 
Eromheen stortte ik zand. Vervolgens liet ik 
de grout in verschillende samenstellingen de 
grond instromen. Door dit steeds opnieuw af 
te graven, ontdekte ik dat vooral het cement 
een bepalende factor is. Als je veel cement 
toevoegt, scheurt de grond minder makkelijk. 

De grout verspreidt zich dan in een onregel-
matige vorm, een beetje als een aardappel 
met uitlopers.’ 

Buizen
‘In een van mijn laatste experimenten 
 ontdekte ik dat ook het aanbrengen van de 
buizen van invloed is op het resultaat. In 
de eerste proeven bracht ik steeds eerst de 
buizen aan en vervolgens het zand. Maar in de 
laatste proeven bracht ik een  beschermbuis 
aan rondom de injectiebuis, zoals dat ook in 
het veld gaat. Voor de proef haalde ik dan die 
beschermbuis weg. Het bleek dat de grond om 

Ondergrondse constructies komen steeds dichter bij  gebouwen te 
liggen, want Nederland wordt steeds voller. Daarmee neemt de 
kans op verzakkingen bij de aanleg van nieuwe gebouwen toe. 
Gelukkig kan compensation grouting dit probleem verhelpen. In 
opdracht van het consortium DC-COB onderzocht Adam Bezuijen 
hoe we deze  techniek betrouwbaarder kunnen maken.  
Op 9 maart 2010  promoveerde hij op dit onderzoek.

Het injecteren van het grout door een 

injectiebuis wordt Tube à manchette 

(TAM) genoemd, vanwege de rubber 

manchetten op regelmatige afstanden.
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uit de school geklapt

de buizen zwakker werd, toen ik op die manier de installatie van 
de buizen simuleerde. Daardoor scheurt de grond langs de buis 
heel makkelijk, waardoor je kans loopt dat de grout langs de buis 
blijft stromen. Dan kan het zo’n tien of twintig meter verderop 
weer naar boven komen, zoals bij de Sophiaspoortunnel. Dit kun 
je voorkomen door meer cement toe te voegen. Dan blijft de grout 
meer op één plaats zitten.’

Grouting in Amsterdam
‘Door mijn onderzoek kunnen we nu  uitpuzzelen welke samen-
stelling het beste past bij welke grondsoort. Dit weten we nog 
niet voor alle omstandigheden, maar we zijn een eind op weg. 
De techniek van compensation grouting wordt bijvoorbeeld 
toegepast bij de Noord/Zuidlijn. Als de boor midden onder een 
weg doorgaat, is er geen probleem. Maar in de bochten komt 
hij  dichter bij de bebouwing. In die gevallen kan  compensation 
grouting het gevaar op verzakkingen beperken. Ik zie de  techniek 
echt als een toegevoegde waarde: als er weinig kans is op 
 verzakkingen, is compensation grouting overbodig. Voorlopig 
staan er ook geen andere Nederlandse  projecten op stapel 
waar de techniek kan worden gebruikt. Dat komt doordat in 
Nederland nog altijd zo veel mogelijk  geprobeerd wordt om 
bij ondergronds bouwen enige afstand te houden tot de be-

staande bebouwing of om daar diep  onderdoor te gaan, zoals 
bij de Hubertus tunnel. Maar soms kan het bij boren in  steden 
niet  anders: dan komt de tunnelboormachine te dicht bij de 
 bestaande bebouwing. Vooral in zand en stijve klei heb je dan 
baat bij compensation grouting. In Londen is de techniek 
 bijvoorbeeld al  succesvol toegepast.’

Dijken verstevigen
Sinds zijn promotie heeft Bezuijen zijn andere werk voor Deltares 
weer opgepakt. ‘Ik doe ook algemeen modelonderzoek en onder-
zoek naar tunnels. De laatste tijd word ik benaderd met vragen 
over projecten waarin grout wordt toegepast. Zo gaan we kijken 
met welk groutmengsel we dijken steviger kunnen maken. Dat 
zijn leuke uitdagingen.’ 

Meer informatie
Bezuijen, A. (2010) Compensation grouting in sand, experiments,  

field experiences and mechanisms. Proefschrift TU-Delft,  

ISBN 978-90-8570-507-9

Downloaden via http://repository.tudelft.nl

adam.bezuijen@deltares.nl

In een proefopstelling onderzocht Bezuijen hoe de grout zich door de grond verspreid en welke invloed de samenstelling van de grout daarop heeft.
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Hubertustunnel Den Haag

Voorbeeldige 
boortunnel wint 
Schreudersprijs

Een paar dagen na de prijsuitreiking spreken 
we met Paul Besling, tunnelbeheerder en 
hoofd afdeling Riolering en Waterbeheersing 
bij de gemeente Den Haag. Ook hij is trots: 
‘De Hubertustunnel is de eerste Neder-
landse tunnel die onder bebouwing door is 
geboord. Omwonenden waren aanvankelijk 
niet enthousiast. Daarom besteedden we 
vanaf het begin in 2004 veel aandacht aan 
 communicatie met de bewoners. We hadden 

een voorlichtingscentrum en zorgden dat 
ze het proces op een transparante manier 
konden volgen.’ Die open werkwijze leidde 
tot resultaat. Besling: ‘Wijkorganisaties 
en omwonenden gingen meeleven. Ze 
stelden kritische vragen, maar deden dat 
vanuit  betrokkenheid bij het project. Sinds 
de  opening in 2008 krijgen we bijna al-
leen  positieve reacties van bewoners: de 
 verkeersdruk in de buurt is afgenomen.’

De tweejaarlijkse Schreudersprijs is een beloning voor vernieuwend 

ondergronds ruimtegebruik. Tijdens de Dag van het Ondergronds 

Bouwen ging de zesde editie van de prijs naar de Haagse Hubertus-

tunnel. Vol trots nam wethouder Peter Smit de prijs in ontvangst.

Onder het duin
Ook in technisch opzicht is de 1600 meter 
lange tunnel bijzonder. De tunnelboor-
machine ging niet alleen onder bebouwing 
door, maar ook onder en door het strand- en 
duinzand van het Hubertusduin. Omdat de 
tunnel vrijwel geheel onder grondwater-
niveau ligt, maakten de bouwers gebruik 
van een vloeistofschild. Besling vertelt: 
‘De verzakkingen tijdens het boorproces 
 waren minimaal en er is nergens schade aan 
 bebouwing ontstaan. Dit was onder meer 
te danken aan een systeem dat regelmatig 
de verzakking mat. Aan de hand van deze 
gegevens konden we de instellingen van de 
boormachine op tijd aanpassen.’

Storingsvrij
‘De tunnelbeheerders van de gemeente 
 werden vroeg bij het project betrokken’, 
vertelt Besling. ‘Een goede zaak; de bouw 



   # 7  |   www.cob.nl 45 

Eervolle vermelding voor Mergor

Afgezonken tunnel  
van 3,2 km op  
ca. 50 m diepte

van een tunnel duurt een paar jaar, maar de 
tunnel gaat honderd jaar mee. Dat betekent 
na oplevering nog een eeuw beheer van de 
tunnel met de technische installaties. Hoe 
eerder je beheerders laat meedenken, hoe 
beter je het beheer kunt optimaliseren. In 
de Hubertustunnel zijn bijvoorbeeld alle 
kritische installaties dubbel uitgevoerd. En 
dat betaalt zich terug: de tunnel is sinds de 
opening storingsvrij.’ Inmiddels is de stad 
bezig met een volgende boortunnel: de 
Rotterdamsebaan. Besling: ‘Daarbij maken 
we natuurlijk gebruik van de ervaring die we 
inmiddels hebben opgedaan. Ik raad andere 
overheden of instanties ook aan om gebruik 
te maken van onze kennis bij grote tunnel-
projecten. We weten heus niet alles en het 
kan altijd beter. Maar ik denk dat we met 
een tunnel die zonder incidenten, op tijd en 
binnen budget is opgeleverd wel iets hebben 
waar we trots op mogen zijn.’

  

Schreudersstudieprijs 2010: maak kans op 2.500 euro
Heeft jouw afstudeerproject een ondergronds karakter? Dan weet je dat er met 
ondergronds bouwen veel te winnen valt. Dat geldt ook voor jou persoonlijk: doe 
mee met de Schreudersstudieprijs en maak kans op 2.500 euro. Inschrijven kan 
tot 1 oktober 2010. Meer weten? Kijk op www.cob.nl/schreuders of neem contact 
op met Ellen van Eijk, ellen.vaneijk@cob.nl.

De verbinding tussen de Zuid-Koreaanse havenstad 

Busan en het eiland Geoje bestaat uit twee tuibruggen 

en een afgezonken tunnel van 3,2 km. 

Strukton Afzinktechnieken - onder de handelsnaam Mergor - was een 
van de nominated subcontractors die werkten voor opdrachtgever 
 Daewoo E&C. Geheel remote controled plaatsten zij achttien  
elementen op maximaal vijftig meter diepte. Dit project was in veel 
opzichten bijzonder, zegt commercieel directeur Ton Bruins Slot:  
‘We hadden te maken met verschillende weersomstandigheden 
 (tyfoonseizoen), stroming en zwelgolven. Daarom modelleerden we  
de invloed van het weer op de golfslag en voorspelden op basis daar-
van wanneer we de elementen konden afzinken. Een andere innovatie 
 waren de stalen kopschotten. In tegenstelling tot betonnen kopschot-
ten zijn deze te hergebruiken. Bovendien geeft het minder herrie en 
stof bij het verwijderen en kunnen ze sneller geplaatst en verwijderd 
worden.’ Omdat de elementen niet stil lagen tijdens het aansluiten, 
 ontwikkelde Mergor het Externe Positionering Systeem (EPS). Poten 
met funderings schotten aan de zijkant van het element ‘stappen’ 
het tunnel element naar zijn plaats nadat het is neergelaten. Bruins 
Slot: ‘Het is net Star Wars onder water. Als een element niet goed ligt 
uitgelijnd,  kunnen we het met EPS aan de secondaire zijde corrigeren: 
‘kwispelen’. Toegangstorens en meetmasten op de elementen waren 
vanwege de diepte en afstand geen optie. Met behulp van sensoren, 
een tautwire en distance sensors op de elementen konden we ze tot op 
de millimeter nauwkeurig positioneren. Mei 2010 werd de sluitvoeg 
gemonteerd en was voor ons de klus geklaard.’
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Kort

Meer geo in de media

Politiek,	bestuur	en	publiek	hebben		
te	weinig	aandacht	voor	geotechniek,	
geo-informatie	en	geowetenschap.		
Dat	vindt	het	Centrum	voor	GeoCom-
municatie.	Deze	stichting	wil	daarom	
meer	geo	in	de	Media.	Centrum	Onder-
gronds	Bouwen	steunt	het	initiatief.

Voldoende drinkwater, moderne groene 
steden en soepele verkeersstromen: het 
is allemaal mogelijk door geo-innova-
ties. Toch hebben politici, bestuurders 
en burgers weinig aandacht voor dit 
onderwerp. Daardoor blijven investe-
ringen achter, lopen opleidingen leeg 
en is er vaak verzet tegen geo-projecten 
zoals metrotunnels en CO2-opslag. Het 
Centrum voor GeoCommunicatie wil de 
maatschappelijke aandacht voor geo-in-
novaties daarom vergroten. Dat doet de 
stichting met publicaties op Kennislink, 
een Geopersdienst en eigen producties. 
Het centrum krijgt steun van Stichting 
Kennisontwikkeling Kennisoverdracht 
Bodem (SKB), vijf universiteiten, en 
Geo-Impuls. Dit is een programma van 
Rijkswaterstaat, Centrum Ondergronds 
Bouwen (COB) en Deltares.

Meer informatie
www.geocommunicatie.nl
Henk Leenaers, henk@lijn43.nl

    

Praktijkproef Innovatieve 
opsporingsmethoden 
kabels en leidingen

Na	zo’n	twee	jaar	voorbereidingen	
gaan	in	september	circa	tien	detectie-
bedrijven	die	gespecialiseerd	zijn	in	het	
opsporen	van	kabels	en	leidingen,	deel-
nemen	aan	de	praktijkproef	innovatieve	
opsporingsmethoden.	Aan	de	hand	van	
drie	verschillende	testen	worden	werk-
wijze	en	resultaten	geïnventariseerd	en	
met	elkaar	vergeleken.

Voor de testen zijn op een unieke ma-
nier verschillende testvelden ingericht. 
Per testveld zijn kabels en leidingen van 
verschillende materialen, diameters 
en met verschillende liggingsdieptes 
en liggingspatronen aanwezig en is 
rekening gehouden met verschillende 
soorten ondergrond.
Dit kennisontwikelingsproject wordt in 

COB-verband uitgevoerd, waardoor een 
onafhankelijke setting is gecreëerd om 
met verschillende partijen samen te 
werken. De projectgroep stuurt het pro-
ject en bestaat uit vertegenwoordigers 
van bedrijven en organisaties uit heel 
Nederland, die belang hebben bij het 
kennen van de ligging van ondergrondse 
infrastructuur. Een kwaliteitescommis-
sie toetst en adviseert de projectgroep 
over de kwaliteit van het project.

Meer informatie: 
Richard van Ravesteijn, 
06-52 46 29 88 
richard.vanravesteijn@cob.nl.

    

CERN wil langere tunnel

Op dit moment zoekt CERN in 
 Zwitserland naar het Higgs Boson-
deeltje. Daarvoor maakt het instituut 
gebruik van de Large Hadron  Collider 
(LHC) deeltjesversneller en een 
 cirkelvormige tunnel van 27 kilometer 
lang. Deze wil CERN aanvullen met een 
nieuwe, rechte tunnel die een lengte 
van zeker 32 kilometer moet krijgen.  
De onderzoekers hopen deze tunnel van 
5 miljard euro in 2012 in gebruik  
te nemen.

    

Tunnel hogesnelheids-
trein krijgt zonnepanelen

De spoorwegtunnel van de hogesnel-
heidstrein bij de Belgische gemeenten 
Brasschaat en Schoten krijgt zonnepa-
nelen. Op het 3,4 kilometer lange dak 
laat spoorbeheerder Infrabel 16.000 
panelen plaatsen. De energie die de 
zonnepanelen leveren gebruikt Infrabel 
onder meer om de treinen van stroom 
te voorzien.

    

Onenigheid over tunnel 
Sagrada Familia

De Spaanse stad Barcelona wil een 
ondergrondse tunnel voor hogesnel-
heidslijnen in de buurt van de basiliek 
Sagrada Familia. Hoewel de gemeente 
belooft voldoende veiligheidsmaatrege-
len te nemen om het onvoltooide bouw-
werk van Antoni Gaudi te beschermen, 
denken de bouwers en architecten 
dat de basiliek beschadigd zal raken. 
Jodi Bonet, een van de belangrijkste 
architecten, probeert de tunnel daarom 
tegen te houden via de rechter.

A2-passage nieuwe  
fase in

De A2-passage in Maastricht is een 
stap dichterbij. Demissionair-ministers 
Huizinga (Ruimte en Milieu) en Eurlings 
(Verkeer en Waterstaat) hebben het 
Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en milieu-
effectrapport (MER) voor het project 
getekend. Daarmee hebben zij het voor-
stel vrijgegeven voor tervisielegging. 
Dit betekent dat alle belanghebbenden 
van 6 juli tot en met 16 augustus de tijd 
hadden om te reageren op de onder-
tunneling van de N2 tussen Geusselt  
en Europaplein.
De gebundelde reacties (zienswijzen) 
zijn in het najaar te downloaden via 
www.centrumpp.nl. Mede op basis van 
de zienswijzen zullen beide ministers 
naar verwachting eind 2010 het tracé-
besluit vaststellen.

Voor meer informatie:
www.rijkswaterstaat.nl

 

Opnieuw lobby voor  
tunnel A15

De tunnel om de A15 onder het  
Pannerdensch Kanaal door te trek-
ken moet voor rekening komen van de 
provincie Gelderland. Daarvoor gaan 
de Stadsregio Arnhem Nijmegen en 
de gemeenten Lingewaard, Zeve-
naar en Duiven alsnog pleiten bij het 
provinciebestuur. De kosten van de 
tunnel bedragen 400 miljoen euro. 
Gelderland zou dit kunnen betalen uit 
de miljardenopbrengst van Nuon. Als 
goedkoper alternatief voor de tunnel 
praten de Stadsregio en de gemeenten 
met demissionair-minister Eurlings 
(Verkeer en Waterstaat) over een brug. 
Dit tot woede van de dorpsraden in de 
streek. Een brug is volgens hen slecht 
voor de leefbaarheid. 

 

Mauritshuis kiest  
voor lopig ontwerp voor 
uitbreiding

Het Mauritshuis in Den Haag presen-
teerde op 23 juni het voorlopig ontwerp 
voor de uitbreiding van het museum. 
Het ontwerp, van de hand van architect 
Hans van Heeswijk, werd door een jury 
onder leiding van Rijksbouwmeester 
Liesbeth van der Pol gekozen uit inzen-
dingen van vijf Nederlandse  architecten. 
Centraal idee van zijn ontwerp is een 
grote ondergrondse foyer die het 
 Mauritshuis verbindt met Sociëteit de 
Witte aan de overkant van de straat.  
Met de foyer verdubbelt het oppervlak 
van het museum. De extra ruimte wil 

het Mauritshuis onder meer gebruiken 
voor educatieve faciliteiten voor kinde-
ren, de museumwinkel, het café en een 
auditorium. 

 

Structuurvisie Drentse 
ondergrond naar 
verwachting eind 2010 
definitief

De	Provinciale	Staten	verwachten	de	
structuurvisie	voor	de	ondergrond	in	
Drenthe	eind	dit	jaar	definitief	te		
	kunnen	vaststellen.	De	structuurvisie	
	is	een	uitwerking	van	het	nieuwe	Drent-
se	beleid	voor	de	leefomgeving,		
de	Omgevingsvisie.

De beleidsvoorstellen in de ontwerp-
structuurvisie ondergrond, gebaseerd 
op onderzoek en een effectenstudie, zijn 
besproken tijdens informatieavonden in 
de provincie. Hier konden inwoners ook 
vragen stellen en hun aandachtspunten 
inbrengen. De ontwerp-structuurvisie 
ligt sinds eind juni ter inzage op de 
gemeentehuizen en het provinciehuis. 
De digitale tekst van de plannen staat 
op www.provincie.drenthe.nl/thema/
bodem/bodembescherming/diepe-
ondergrond. Inwoners van Drenthe kun-
nen tot en met 13 september reageren.
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Tussenrapport
Richtlijn omgevingsbeïnvloeding 
bij bouwputten

Een bouwput beïnvloedt zijn omgeving. 
Hoe groot die invloed is, hangt af van de 
bouwlocatie. In steden zijn de effecten 
van een bouwlocatie bijvoorbeeld groter 
dan in landelijk gebied. COB-commissie 
F531 onderzoekt de effecten van ste-
delijk bouwputten in zachte grond. Wat 
zijn de gevolgen voor gebouwen in de 
omgeving en hoe kunnen die gevolgen 
worden voorspeld? Dit tussenrapport 
beschrijft de literatuur en de cases die 
de commissie onderzocht om een ant-
woord te vinden op deze vragen. Boven-
dien geeft het rapport de belangrijkste 
conclusies van het literatuuronderzoek.

Rapporten bestellen
De genoemde rapporten zijn te  
bestellen via www.cob.nl.

Eindrapport
Onderzoek naar krachtenspel in 
bouwputten

COB-commissie F501 heeft onderzoek 
gedaan naar krachten die vrijkomen 
in bouwputten. Daarvoor verrichte de 
commissie metingen in twee bouw-
putten bij het Pannerdensch Kanaal. 
Met de resultaten wilden de onderzoe-
kers de randvoorwaarden en veiligheids-
factoren in ontwerpen van bouwputten 
en OWB-vloeren formuleren, bevestigen 
of aanscherpen. Dit rapport laat zien 
dat de metingen niet geschikt waren 
om de krachten in de twee onderzochte 
bouwputten goed te beoordelen. Wel 
maken de resultaten duidelijk wat de 
mogelijkheden en beperkingen zijn  
van monitoringstechnieken voor bouw-
putten.

 

Eindrapport
Bezwijkveiligheid boortunnels 
onder de loep

Enkele jaren geleden had Nederland 
een kennisachterstand op het gebied 
van geboorde tunnels. Afgelopen jaren 
hebben verschillende onderzoeks-
teams de achterstand ingelopen met 
onderzoeken naar onder meer het 
constructiegedrag van gesegmenteerde 
boortunnels en de krachtenwerking in 
deze constructies. Deze onderzoeken 
hebben veel kennis opgeleverd over de 
gebruiksbelasting in de bouw- en ge-
bruiksfase. Over de bezwijkbelasting van 
geboorde tunnels was nog onvoldoende 

Lezen

kennis beschikbaar. Dit eindrapport zet 
proeven en resultaten op een rij. Het 
onderzoek vond plaats in Delft Cluster-
COB-verband. 

 

Eindrapport
Effecten van explosies in tunnels

Tankwagens die explosieve stoffen ver-
voeren, mogen in Nederland niet door 
tunnels rijden. Dit verbod is uit voorzorg 
ingesteld, want over de effecten van 
explosies in tunnels is onvoldoende 
bekend. Welke belasting treedt er op? 
Hoe reageert de tunnel? En bestaat 
de mogelijkheid dat deze bezwijkt? 
COB-commissie TC211 onderzocht 
de effecten van een BLEVE in tunnels. 
Hiervoor maakte het onderzoeksteam 
gebruik van modellen die gedurende 
het onderzoek werden aanscherpt. Deze 
modellen houden bijvoorbeeld rekening 
met de zwaarte van de belasting en de 
omliggende grond. De resultaten zijn 
een eerste aanzet om problemen rond 
het transport van explosieve stoffen via 
tunnels op te lossen.
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COB – Nederlands kenniscentrum voor  ondergronds 
 bouwen en ondergronds ruimtegebruik
 
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en 
 ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde 
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds 
 bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door 
 samen werking 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.

Consortium DC-COB

Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergronds 
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de 
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk 
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide 
 organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming 
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen. 
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft 
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds 
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood-
zakelijk om te komen tot een  uitvoerbaar Bsik-programma voor de 
 periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren 
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis 
voor  onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor 
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis-
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst  Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)

Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede 
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog 
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het 
nog  benodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdracht-
gevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half 
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst 
 Gemeen  schappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun 
 goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu 
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek 
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.

Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse 
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200),   
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510), 
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de  uitvoering 
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en 
 experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van 
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden 
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen, 
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden 
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en 
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings-
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en 
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.

De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB 
• Managementgroep Betuweroute van NS RailInfrabeheer, 
• Projectbureau Noordelijk Holland - Directie HLS-Zuid - Ministerie 

van Verkeer & Waterstaat, 
• Projectbureau Noord-Zuidlijn - Dienst Infrastructuur Verkeer en 

Vervoer van de Gemeente Amsterdam, 
• Centrum Ondergronds Bouwen (COB), 
• Projectbureau RandstadRail
• Bouwdienst Rijkswaterstaat - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 

- Ministerie van Verkeer & Waterstaat
• Delft Cluster
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COB – Nederlands kenniscentrum voor  ondergronds 
 bouwen en ondergronds ruimtegebruik
 
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en 
 ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde 
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds 
 bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door 
 samen werking 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.

Consortium DC-COB

Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergronds 
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de 
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk 
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide 
 organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming 
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen. 
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft 
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds 
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood-
zakelijk om te komen tot een  uitvoerbaar Bsik-programma voor de 
 periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren 
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis 
voor  onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor 
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis-
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst  Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)

Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede 
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog 
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het 
nog  benodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdracht-
gevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half 
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst 
 Gemeen  schappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun 
 goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu 
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek 
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.

Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse 
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200),   
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510), 
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de  uitvoering 
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en 
 experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van 
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden 
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen, 
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden 
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en 
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings-
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en 
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.

De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB 
• Managementgroep Betuweroute van NS RailInfrabeheer, 
• Projectbureau Noordelijk Holland - Directie HLS-Zuid - Ministerie 

van Verkeer & Waterstaat, 
• Projectbureau Noord-Zuidlijn - Dienst Infrastructuur Verkeer en 

Vervoer van de Gemeente Amsterdam, 
• Centrum Ondergronds Bouwen (COB), 
• Projectbureau RandstadRail
• Bouwdienst Rijkswaterstaat - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 

- Ministerie van Verkeer & Waterstaat
• Delft Cluster

Bezwijkveiligheid  
van boortunnels
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COB – Nederlands kenniscentrum voor  ondergronds 
 bouwen en ondergronds ruimtegebruik
 
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en 
 ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde 
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds 
 bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door 
 samen werking 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.

Consortium DC-COB

Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergrond 
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de 
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk 
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide 
 organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming 
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen. 
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft 
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds 
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood-
zakelijk om te komen tot een  uitvoerbaar Bsik-programma voor de 
 periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren 
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis 
voor  onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor 
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis-
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst  Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)

Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede 
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog 
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het 
nog  benodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdracht-
gevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half 
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst 
 Gemeen  schappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun 
 goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu 
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek 
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.

Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse 
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200),   
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510), 
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de  uitvoering 
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en 
 experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van 
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden 
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen, 
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden 
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en 
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings-
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en 
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.

De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB 
•	 Managementgroep	Betuweroute	van	NS	RailInfrabeheer,	
•	 Projectbureau	Noordelijk	Holland	-	Directie	HLS-Zuid	-	Ministerie	

van Verkeer & Waterstaat, 
•	 Projectbureau	Noord-Zuidlijn	-	Dienst	Infrastructuur	Verkeer	en	

Vervoer van de Gemeente Amsterdam, 
•	 Centrum	Ondergronds	Bouwen	(COB),	
•	 Projectbureau	RandstadRail
•	 Bouwdienst	Rijkswaterstaat	-	Directoraat-Generaal	Rijkswaterstaat	
-	Ministerie	van	Verkeer	&	Waterstaat

•	 Delft	Cluster
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Bijzondere belastingen 
in tunnels

COB – Nederlands kenniscentrum voor  ondergronds 
 bouwen en ondergronds ruimtegebruik
 
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en 
 ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde 
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds 
 bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door 
 samen werking 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.

Consortium DC-COB

Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergronds 
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de 
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk 
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide 
 organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming 
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen. 
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft 
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds 
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood-
zakelijk om te komen tot een  uitvoerbaar Bsik-programma voor de 
 periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren 
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis 
voor  onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor 
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis-
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst  Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)

Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede 
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog 
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het 
nog  benodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdracht-
gevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half 
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst 
 Gemeen  schappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun 
 goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu 
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek 
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.

Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse 
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200),   
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510), 
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de  uitvoering 
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en 
 experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van 
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden 
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen, 
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden 
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en 
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings-
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en 
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.

De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB 
•	 Managementgroep	Betuweroute	van	NS	RailInfrabeheer,	
•	 Projectbureau	Noordelijk	Holland	-	Directie	HLS-Zuid	-	Ministerie	

van Verkeer & Waterstaat, 
•	 Projectbureau	Noord-Zuidlijn	-	Dienst	Infrastructuur	Verkeer	en	

Vervoer van de Gemeente Amsterdam, 
•	 Centrum	Ondergronds	Bouwen	(COB),	
•	 Projectbureau	RandstadRail
•	 Bouwdienst	Rijkswaterstaat	-	Directoraat-Generaal	Rijkswaterstaat	
-	Ministerie	van	Verkeer	&	Waterstaat

•	 Delft	Cluster
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Voorstelling
Ondergronds theater 
in Amsterdam

2-6 september
Fringe Festival, Amsterdam
www.amsterdamfringefestival.nl

De bouw van de Noord/Zuidlijn in  
Amsterdam is in volle gang. Maar hoe 
zal het er ondergronds uitzien als de 
tunnel en stations eenmaal af zijn?  
Theatergroep Aardlek laat het zien met 
de voorstelling ‘PUT’: een humoristische, 
inventieve en verrassende  tijdreis langs 
de historische lagen van Amsterdam.

 

Congres

1e Deltares Kennisgebruikersdag

14 september 
Fort Voordorp, Groenekan 
www.deltares.nl/nl/evenementen

Deltares ontwikkelt kennis om delta-
gebieden veiliger en leefbaarder te 
maken voor overheden en bedrijfs-
leven. Om het gebruik van die kennis te 
stimuleren en om feedback te krijgen op 
de bruikbaarheid, organiseert Deltares 
op 14 september de eerste Deltares 
Kennisgebruikersdag. Niet alleen kunt 
u rekenen op een interessant plenair 
programma waarin de maatschappelij-
ke waarde van kennis wordt besproken, 
ook worden in interactieve parallelses-
sies tien innovaties inhoudelijk uitge-
diept. En op de kennismarkt ontmoet 
u in een informele setting andere 
deelnemers en Deltares-experts.

 

Projectbezoeken
Projectenmarathon KIVI NIRIA 
TTOW

5 oktober
locatie nog niet bekend
http://afdelingen.kiviniria.net/tunnel-
techniek en www.cob.nl

KIVI NIRIA organiseert weer de 
projectenmarathon waarbij bezoeken 
afgelegd worden aan bouwprojecten. 
Meer informatie komt beschikbaar via 
bovenstaande websites.

Doen
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Symposium
2nd International Symposium  
on Service Life Design for  
Infrastructures

4 tot 6 oktober
TU Delft, Delft
www.rilem.net

Naar aanleiding van het succes van 
de eerste International Workshop on 
Service Life Design for Underground 
Structures die in 2006 plaatsvond op de 
Tongji University in Shangai, volgt nu de 
tweede conferentie over dit onderwerp. 
Dit keer is Delft de plaats van handeling. 
De scope van de conferentie is verbreed: 
niet alleen het bouwen en beheren van 
de bodem en de ondergrond worden 
besproken, ook infrastructurele issues 
komen aan de orde. Het symposium 
biedt een podium aan onderzoekers 
en uitvoerders om elkaar de nieuwste 
bevindingen te presenteren. Uiteraard  
is er daarnaast ruim voldoende gelegen-
heid om kennis, ideeën en ervaringen 
uit te wisselen. 

 

Cursus
Ondergrond en ruimtelijke  
ontwikkeling

12 oktober 
Nirov, Binckhorstlaan 36, Den Haag
www.nirov.nl

Onze bodem biedt veel kansen voor  
bovengrondse bebouwing. Een 
goede samenwerking tussen bodem-
deskundigen en ruimtelijk ontwik-
kelaars is essentieel om alle moge-
lijkheden optimaal te benutten en 
beperkingen te omzeilen. Helaas is er 
in de praktijk te weinig overleg tussen 
betrokken partijen. Nirov SKB en COB 
organiseren daarom de cursus Onder-
grond en ruimtelijke ontwikkeling.  
Tijdens deze eendaagse cursus ontdek-
ken deelnemers de mogelijkheden van 
de ondergrond en de noodzaak om ken-
nis te delen. Uiteraard is er voldoende 
ruimte in het programma voor discus-
sies en netwerkgesprekken.

 

Congres

Geluid, Trillingen en  
Luchtkwaliteit in Nederland

9 en 10 november
NBC, Blokhoeve 1, Nieuwegein
www.gtlcongres-beurs.nl

Met meer dan tachtig sprekers en een 
uitgebreide vakbeurs is dit congres  
het grootste evenement over geluid, tril-
lingen en luchtkwaliteit in  Nederland. 
Het wordt elk jaar in november geor-
ganiseerd in samenwerking met een 
groot aantal organisaties, waaronder de 
ministeries van VROM en V&W, ProRail 

en de TU Eindhoven. Het congres wordt 
gesteund door de Stichting Innonoise 
en de NSG.

 

Cursus

Horizontaal gestuurd boren  
met MDrill

16 november
Deltares, Stieltjesweg 2, Delft
www.deltaresacademy.com

Komend najaar biedt Deltares de cursus 
Horizontaal gestuurd boren met MDrill 
aan. Deze eendaagse cursus geeft u 
inzicht in de verschillende factoren die 
een rol spelen bij het ontwerpen van 
een leidingkruising waarbij de leiding 
wordt aangelegd met een horizontaal 
gestuurde boring. Zoals boorgat-
stabiliteit, gronddruk op de leiding, de 
berekening van trekkracht en van boor-
vloeistofdrukken. Ook de achtergron-
den van deze factoren worden grondig 
doorgenomen. Na de cursus weet u hoe 
u met het computerprogramma MDrill 
alle ontwerpaspecten beoordeelt en 
hoe u snel en effectief een uitvoerbaar 
ontwerp maakt. MDrill is daarnaast een 
prima middel om ontwerpen te toetsen 
die zijn ingediend door vergunningver-
lenende instanties.

 

Beurs
Betondag 2010

18 november
de Doelen, Rotterdam
www.betondag.nl 

Ruim 3.350 deelnemers, 150 expo-
santen en een gevarieerd programma. 
Als de Betondag 2010 net zo’n succes 
wordt als vorig jaar, is een bezoek 
zeker de moeite waard. De eerste 
programma onderdelen zijn inmiddels 
bekend. Zo kunt u een bezoek brengen 
aan een presentatie van YOUCON, ver-
schillende inlooplezingen van exposan-
ten, de ladiescorner van VKNBB en een 
presentatie over de ontwikkeling con-
tractdocumenten van vakgroep Civiele 
Betonbouw en RWS. En Rijkswaterstaat, 
ProRail en Rijksgebouwendienst zullen 
zich rond het thema ‘Kennis, de motor 
voor de Bouw’ gezamenlijk presenteren.

 

Congres
Dag van Verkeer en Mobiliteit

18 november
Stuurboord - Hangar 26, Rijnkaai 96, 
2000 Antwerpen 
www.verkeerenmobiliteit.be

Werkt u bij een gemeente en bent u 
verantwoordelijk voor het wegennet  
dat aansluit op het stedelijk gebied?  

Of werkt u in het bedrijfsleven, bijvoor-
beeld als aannemer van infrastructurele 
projecten of bij een kenniscentrum? 
Kom dan naar de Dag van Verkeer en 
Mobiliteit op 18 november. Op deze 
verkeersvakbeurs maakt u kennis met 
de nieuwste verkeerstoepassingen en 
mobiliteitsoplossingen. Steunpunt 
Straten stelde met een groot aantal 
toonaangevende organisaties uit de 
(Vlaamse) mobiliteitsbranche een  
programma samen dat precies aan-
sluit op uw vakgebied, vol boeiende 
academische lezingen en verrijkende 
project- en productpresentaties. Het ac-
cent ligt op verkeer in steden en andere 
bebouwde omgevingen en het daarop 
aansluitende wegennet.

 

Symposium

Van de Perre Symposium

25 november 2010
Breda
www.carus-edu.nl/vandeperre/

 

COB
COB Netwerkdag

26 november
Fort Voordorp, Groenekan
www.cob.nl of Edith Boonsma,  
edith.boonsma@cob.nl

Waaraan heeft ons netwerk behoefte? 
Dat bekijken we in de tweede helft 
van dit jaar naar aanleiding van een 
inventarisatie bij onze opdracht-
gevers en  andere stakeholders. Op de 
COB  Netwerkdag presenteren we de 
resultaten van de inventarisatie en 
hoort u wat de laatste ontwikkelingen 
zijn. Daarnaast horen we graag van u 
welke blijvende rol u wilt vervullen in 
ons netwerk. Daarom bieden we u op 
de COB Netwerkdag nadrukkelijk de 
mogelijkheid om uw activiteiten voor 
het voetlicht te brengen.
Met de COB Netwerkdag voegen we het 
jaarlijkse technologiesymposium en de 
participantendag samen, zodat we het 
netwerk en de activiteiten nadrukkelij-
ker met elkaar kunnen verbinden. 

 

Bijeenkomst
ITA 

medio december 2010
http://afdelingen.kiviniria.net/tunnel-
techniek en www.cob.nl

Meer informatie over de bijeenkomst 
van ITA komt beschikbaar via boven-
staande websites. 

Beurs
InfraTech 2011

18 tot 21 januari
Ahoy, Rotterdam
www.infratech.nl

Opdrachtgever, aannemer, toeleve-
rancier en kennisinstituut; voor elk 
onderdeel uit de keten is InfraTech dé 
ontmoetingsplaats voor de infrastruc-
tuur. In januari verzamelt de complete 
branche zich in Ahoy om te netwerken, 
zaken te doen en kennis uit te wisselen.
Zowel de beursvloer en als het uitge-
breide kennisprogramma zijn ingericht 
rond het actuele thema ‘Samenwerking 
in de InfraKeten’. De beursvloer van In-
fraTech is opgedeeld in zes verschillen-
de thema’s die allemaal een segment 
binnen de infrastructuur vertegenwoor-
digen. Ondergrond is als nieuw thema 
toegevoegd, omdat ondergronds bou-
wen een steeds belangrijker specialisme 
vormt binnen de infrastructuur.



Strukton Civiel bv
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen
Telefoon (030) 248 69 11
www.struktonciviel.com
info@struktonciviel.com

Juist als het moeilijk is, bewijst Strukton Civiel z’n kracht. Door innovatieve oplossingen, nieuwe 
manieren van samenwerking en natuurlijk onze ervaring met bijzonder complexe projecten op uitdagende 
locaties. Dat maakt ons werk interessant. En daarom weten we talent aan ons te binden, onze opdracht-
gevers te verrassen. En een bijzonder solide onderneming verder uit te bouwen. Interessant? 
Kijk dan verder op struktonciviel.nl

Liever een onmogelijke 
opdracht!

De samenwerking binnen CURNET 
leidt tot synergie en dus tot meer-
waarde voor klanten, betrokkenen 
en belanghebbenden. De projecten, 
programma's en kennis-allianties 
binnen CURNET hebben daarbij 
hun eigen sterkte en identiteit. Alle 
partners in CURNET ontwikkelen 
toepasbare en breed geaccepteerde 
kennis. Zij doen dit in samen-
werking met en ten behoeve van 
overheid, bedrijfsleven, maatschap-
pelijke organisaties en kennisinstel-
lingen. 

Er zijn vele onderwerpen waarbij 
COB met CURNET-partners samen-
werkt. COB, CUR Bouw & Infra en 
CROW stemmen hun activiteiten 

gezamenlijk af op het initiatief 
GeoImpuls. Bij dit programma 
werkt de gehele GWW-sector 
samen om faalkosten bij geotech-
nische projecten de komende jaren 
drastisch terug te brengen. Verder 
wordt gewerkt aan een nieuwe 
vorm van samenwerking tussen 
COB, CUR Bouw & Infra en SBR 
bij het op te zetten kennisthema 
‘funderingen en bouwputten’. 

SKB en COB hebben elkaar gevon-
den in het project ‘Carrousel Orde-
ning & Ondergrond’. Gemeenten en 
provincies wisselen hierbij in een 
aantal workshops op gestructureer-
de wijze kennis uit over ordening 
van de ondergrond en het afstem-

men van de vele functies die de 
ondergrond moet vervullen. SKB 
en COB zorgen hierbij voor het 
‘ophalen’ van kennisvragen die 
vanuit de praktijk ontstaan. Samen 
met de deelnemers worden de 
mogelijkheden verkend om projec-
ten uit te voeren die een effectieve 
ruimtelijke inrichting van de onder-
grond dichterbij kunnen brengen. 

COB, al 15 jaar een betrouwbare, 
profijtelijke en plezierige samen-
werkingspartner. Namens CURNET 
van harte gefeliciteerd hiermee!

CURNET feliciteert COB met haar 
15-jarig (ondergronds)bestaan!

COB werkt samen met verschillende partners binnen (en buiten) CURNET, vanwege 
de meerwaarde die het leggen van dwarsverbanden oplevert bij het ontwikkelen en 
uitdragen van kennis. CURNET is een herkenbaar en uniek netwerk van professionals 
die zich bezighouden met kennis- en competentieontwikkeling rond ruimte, bouw, 
bodem, land en water. 
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Movares is het advies- en ingenieursbureau dat boven- en ondergrondse oplossingen in de volle breedte 
genereert op de volgende gebieden:
 
• mobiliteit
• infrastructuur
• vervoerssystemen
• ruimtelijke inrichting
• bouw- en vastgoed

Movares is founding member van het COB. 
De essentie van ons werk bestaat uit het leggen van verbindingen. In onze projecten streven we naar con-
crete duurzame bijdragen. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat uiteindelijk alles met alles verbonden is en 
wij als mens leven van en voor onze verbinding met de wereld om ons heen.

Movares feliciteert het COB 
met haar 15e verjaardag!

Volautomatische Auto Berging Den Haag

Movares_235x300 COB.indd   1 18-05-2010   15:07:44
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De mooie  
duurzame stad
mede mogelijk gemaakt 

door ondergronds
bouwen

• 15 jaar COB

Wat hebben we met  

elkaar bereikt?

• Grand Paris

MVRDV adviseert Sarkozy

• Diepwanden

Halve eeuw aan kennis  

vastgelegd


