
Met de samenvoeging van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en een deel van het ministerie 
van VROM tot het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu is een organisatie ontstaan die op 
vergaande wijze de inrichting van ons land zal bepalen. 

Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en  ondergronds ruimtegebruik (COB) wil met  
het grote netwerk dat bij ons is aangesloten  tijdens de COB-dag diepgaand ingaan op de betekenis van deze  
samen voeging voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. 

 Voor vragen: edith.boonsma@cob.nl • ellen.vaneijk@cob.nl • T 0182 - 540 660

U kunt zich aanmelden via www.cob.nl

Dag Ondergronds Bouwen
vrijdag 17 juni 2011, 12.00 - 18.00 
Westelijk Handelsterrein, Rotterdam
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“Overheden moeten elkaars 
plannen kennen.” Ruud Cino, 

ministerie Infrastructuur en Milieu

“Regel niet alles vanuit ivoren toren.” 
Hans ten Hoeve, Deltaprogramma

“Het Rijk zal extra budget 
moeten vrijmaken.” Jeannette 

Baljeu, wethouder Rotterdam

En ook:   BoortunnEl s in ir an •  FEhmarnBElttunnEl •  ComBipl an ni jvErdal •  innovat iEvE dEtEC t iEtEChniEkEn



Winnaar 2009

Winnaar 2007

Waardering voor 
ondergrondse 
prestaties

Voor meer informatie en inschrijven zie www.cob.nl

Win 25.000 euro en kom in de publiciteit 
met uw ondergrondse bouw project.  

Alle projecten die een bijdrage leveren aan 
vernieuwend en verantwoord gebruik van 

de ondergrond zijn welkom.

Op 3 november 2011 zal tijdens het Technologiesymposium van het COB de Stichting 
A.M. Schreuders haar zevende Schreudersprijs uitreiken. De Stichting A.M. Schreuders 
is in 1998 opgericht om vernieuwend ondergronds bouwen te stimuleren. Daarmee wil 
de stichting haar bijdrage leveren aan het oplossen van ruimtelijke problemen in ons 
dichtbebouwde land met zijn overvolle wegen, dichtbebouwde stadskernen en steeds 
kleiner wordende groengebieden.

Inschrijven kan tot 1 augustus 2011, maar snelle inzenders mogen hun project 
al tijdens de Dag Ondergronds Bouwen op 17 juni, aan onze gasten laten zien. U krijgt 
hiervoor in de netwerkzaal ruimte en gelegenheid. Wilt u meer weten over de promotie 
van uw project of de voorwaarden voor deelname, dan kunt u contact opnemen met 
Ellen van Eijk (0182-540660). 

Schreudersprijs  2011

Totale ontzorging bij Tunnelinrichting
www.agmitra�  c.nl -  Tel: 077-3739100

Ontwerp

Productie

Plaatsing

Onderhoud/beheer

Financiering

OPPOF, 
alles in één!
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voorwoord

Ondergrond in  
de schijnwerpers
 
Het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat 
werken aan goede bereikbaarheid en een prettige leef
omgeving. Daarmee zet zij ondergronds ruimtegebruik 
volop in de schijnwerpers en is nieuw beleid voor de onder
grond onvermijdelijk: een goede reden om dat tot thema 
te benoemen voor de Dag Ondergronds Bouwen op 17 juni 
aanstaande. Deze Onderbouwing biedt u een voorproefje!

Met het thema willen we u attenderen op de raak en 
 bijtvlakken die nu zichtbaar worden op het gebied van 
ondergronds bouwen. De raakvlakken zijn in feite over
duidelijk. Ondergronds ruimtegebruik, bijvoorbeeld 
ondergronds spoor, heeft de potentie de stad te ‘helen’  
en geeft ruimte voor steeds meer functiecombinaties.  
De ondergrond biedt ruimte voor het behalen van 
 klimaatdoelstellingen. Maar het combineren van 
 infrastructuur en milieu in één ministerie maakt ook de 
bijtvlakken extra helder. Zo staan de ontwikkeling van 
het infranet en duurzame ruimtelijke ontwikkeling op 
 gespannen voet en wordt het met al die toepassingen  
erg druk in Moeder Aarde.

In deze Onderbouwing introduceren we een  aantal van 
de  onderwerpen die op de COBdag centraal staan. 
 Stedelijke inbreiding bijvoorbeeld, en aspecten van het 
 Deltaprogramma. Ook zijn er interessante verhalen buiten 
het thema. Er is deze keer een driedubbele ‘Uit de school 
geklapt’ over zinktunnels en een artikel over het project 
met innovatieve opsporingstechnieken voor kabels  
en leidingen. 

Kortom, er is weer genoeg te vertellen over onder
gronds ruimtegebruik. Ik hoop u allen dan ook te mogen 
 ontmoeten tijdens het congres. U kunt zich opgeven via 
www.cob.nl. En...participeren is een werkwoord, dus niet 
komen is geen optie!

Merten Hinsenveld
Directeur COB

Reageer op Merten Hinsenveld  via
merten.hinsenveld@cob.nl of 0182540667

Museumparkgarage Rotterdam. (Foto: Bert de Jong)
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THEMA

De verantwoordelijkheid voor 
 infrastructuur en milieu valt nu  
voor het eerst onder één ministerie;  
de   raak- en bijtvlakken op het gebied 
van ondergronds bouwen zullen 
 hierdoor extra duidelijk worden.  
In deze Onderbouwing schetsen 
 mensen uit het veld kansen en 
 bedreigingen, aangevuld met 
 praktijkcases. / pagina 8

Nieuw beleid voor de ondergrond

Stedelijk gebied

Mirjam Barendregt • wethouder  
Amersfoort  Ondergrondse projecten 
vragen om initiatief en ‘eerste volger’. 
/ pagina 14

Klaas Strijbis • Movares  
Denken in opbrengsten en meer lef voor  
een vernieuwende stad. / pagina 16

Jeannette Baljeu • wethouder  Rotterdam
Klimaatbewust bouwen in Rotterdam:  
“Ik zie nog geen budget bij het Rijk.”  
/ pagina 18

Deltaprogramma

Hans ten Hoeve • Deltaprogramma 
Nieuwbouw en herstructurering 
Het nieuwe ministerie zal bijdragen  
aan meer integrale oplossingen, met 
aandacht voor ondergronds ruimte
gebruik. / pagina 20

Ties Rijcken • Deltaprogramma 
Link Delft  Buitenboordmotor koppelt 
Delfts onderzoek aan nationaal Delta 
 programma: “We geven gevraagd en 
ongevraagd advies.”
/ pagina 22

Afweging 
ondergronds/bovengronds

Ruud Cino • Bodem en Onder-
grond, ministerie IenM  Wat zou 
decentralisatie van overheidstaken 
kunnen betekenen voor de beleids
vorming rond de ondergrond? 
/ pagina 10

Dominic Tegelbeckers • HKB 
Stedenbouwkundigen  Een goed 
toetsingskader maakt voordelen van 
ondergronds bouwen inzichtelijk: 
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Vernieuwde  
parkeer garage in  
hartje Leeuwarden

Het Wilhelminaplein in Leeuwarden, 
beter bekend als het Zaailand, 
 ondergaat de komende tijd een flinke 
metamorfose. De bestaande parkeer
garage onder het plein is al geheel 
vernieuwd.

Aan het plein komt een nieuwbouw van 
het Fries Museum en het winkel centrum 
wordt gerenoveerd en uitgebreid.  
De parkeergarage werd gedeeltelijk 
 gesloopt en vervangen door een nieuwe, 
grotere parkeergarage. De in en uitrit 
van de  parkeergarage zijn ook verplaatst; 
 allemaal in hartje centrum. Een drukke 
binnenstad en historische panden in de 
directe nabijheid van het bouwterrein 
vormden een logistieke uitdaging.  
Het project is dan ook een mooi voorbeeld 
van bouwen in binnenstedelijk gebied.

Kijk voor meer informatie op 
www.nieuwzaailand.nl

Afzinken Coentunnel  
vordert gestaag

Op maandag 18 april werd alweer het 
tweede tunnelelement van de Tweede 

Coentunnel afgezonken. Het sluit aan op 
het eerste tunnelelement dat op 4 en 5 

april op zijn plaats werd gelegd.  
Zie ook www.2ecoentunnel.com 

voor meer informatie.

www.cob.nl

Boormanager Noord/Zuidlijn wordt  
projectdirecteur Haags tunnelproject 

Paul Janssen, de boormanager van de Noord/Zuidlijn, wordt project
directeur bij het Haagse tunnelproject Rotterdamsebaan. Janssen heeft 
eerder in Den Haag de Hubertustunnel  gerealiseerd.

Paul Janssen: “Ik vind het een eer dat ik door de gemeente Den Haag 
 gevraagd ben dit bijzondere project te  realiseren. Ik kijk ernaar 
uit mijn ervaringen van de Noord/Zuidlijn en andere tunnels 
ter beschikking te stellen van dit project.” Hij zal zijn opgedane 
 kennis en ervaring kunnen inzetten bij het boren van een dubbele 
autotunnel tussen de A4/A13 en de centrumring. Janssen blijft 
daarnaast eindverantwoordelijk voor het boren van de Noord/
Zuidlijn tunnels.

Kijk voor meer informatie op www.noordzuidlijn.amsterdam.nl

 NieuwZaailand. (Foto: Mobilis)

- Afzinken Coentunnel. (Foto: Rijkswaterstaat)

Boormanager Paul Janssen.
(Foto: Noord/Zuidlijn)

Op de website van het COB vindt u meer nieuws  
over ondergronds ruimtegebruik.
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Ondergrondse mijlpaal 
voor station Haarlem

Op 22 april is in Haarlem een nieuw gebouwd fiets
souterrain  het grootste van Europa, met straks 
vijfduizend fietsparkeerplaatsen  via een onder
grondse aansluiting verbonden met de oude kelder
constructie onder het historische stationsgebouw 
van de stad. Reizigers kunnen na de zomer vanuit  
de fietsenkelder direct het station betreden.  
Door de complexe omstandigheden, bouwfasering 
en de beperkte ruimte is de geslaagde doorbraak 
van de stationsgevel een mijlpaal te noemen.

Op de website van Witteveen+Bos vindt u  
meer informatie over het project:  
http://tinyurl.com/wb-haarlem

Blankenburg- en Oranjetunnel. (Beeld: Rotterdamvooruit.nl)

Sinds december 2010 is souterrain gedeeltelijk in gebruik. (Foto: Daniel Sparing)

Betere regulering 
warmte-koudeopslag

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu  
gaat de aanleg van installaties voor warmtekoudeopslag  
beter reguleren en wijzigt hiervoor een aantal besluiten. 

Warmtekoudeopslag (WKO) is inmiddels een bewezen duurzame techniek 
voor het verwarmen en koelen van gebouwen: besparingen op energiekosten 

kunnen oplopen tot 80% procent. Met de nieuwe regeling worden vergunnings
procedures voor open systemen verlaagd van zes naar twee maanden. Ook 
komt er een vergunning of meldingsplicht voor gesloten systemen, zodat 

een gelijk speelveld voor beide systemen ontstaat.

Kijk voor meer informatie op  
http://tinyurl.com/wko-regulering 

of scan de QR-code met  
uw smartphone

Eilandgemeenten willen Blankenburgtunnel

Oranjetunnel of Blankenburgtunnel? Half april is er weer een standpunt 
bijgekomen: de gemeenten op VoornePutten gaan voor de tweede optie.
 
Om Rotterdam en het havengebied bereikbaar te houden, is een nieuwe weste-
lijke oeververbinding nodig, maar de meningen verschillen over de beste aanpak. 
De eilandgemeenten hebben nu aangegeven dat de Blankenburgtunnel hun 
voorkeur heeft. “Er kan twee keer zo veel verkeer door, het effect op de doorstro-
ming op de A15 en de A4 is gunstiger en de Groene Kruisweg wordt er meer door 
ontlast”, aldus de gemeenten. Uit studies blijkt ook dat de Blankenburgvariant 
zorgt voor  ontlasting van de Beneluxcorridor, waardoor aanleg van de A4-Zuid 
(ten oosten van Spijkenisse) dichterbij komt. 

Kijk voor een overzicht van de standpunten in deze zaak op  
http://tinyurl.com/tunnel-standpunten
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Huzarenstukjes  
ónder het 
Rijksmuseum

Het startmonument van onze vader-

landse cultuurgeschiedenis, het 

 Rijksmuseum te Amsterdam, ondergaat 

een metamorfose. Het gebouw wordt 

van binnen en buiten gerestaureerd en 

gerenoveerd, waarbij hoge eisen aan de 

bouw worden gesteld. BAM Civiel 

realiseerde de ondergrondse bebouwing 

naast en onder het monument en heeft 

de Passage – het middenschip van het  

‘Rijks’ – voorzien van nieuwe kolom-

men. Een echt civiel bouwwerk in een 

monumentale omgeving.

Case

Bouwkuipen tegen en onder het monument
Alle installaties komen in kelders naast het gebouw, die met 
elkaar zijn verbonden via tunnels om en onder het pand.  
Hiervoor zijn eerst bouwkuipen met damwand, palen, 
stempel ramen en onderwaterbeton aangebracht. Daarna 
volgde de betonconstructie. Trillingsvrije werkmethodieken, 
zoals het drukken van de damwand (i.p.v. trillen) en het 
schroeven of boren van palen (i.p.v. heien) minimaliseren  
de hinder voor het gebouw. Daarnaast is er uitgebreid  
gemonitord op trillingen, zettingen en waterstanden,  
waarop de uitvoering zo nodig werd aangepast.

(Foto’s: BAM Civiel)
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Gestuurde boringen
Stalen buizen verbinden de kelders met het gebouw en leiden 

de luchtkanalen vanuit de kelders het gebouw in. Onder het 
gebouw werden boringen verricht door een microtunnel

boormachine, die tussen de houten palen van Cuijpers door 
moest  manoeuvreren. Vooraf zijn de palen daarom ingemeten 

en is er extra aandacht besteed aan de maatvoering. Een enkele 
keer is er ook diagonaal geboord om de palen te omzeilen. Daar 
waar houten palen toch doorboord moesten worden, is de gevel 

op nieuwe palen gezet.

Meer informatie
Het constructief ontwerp van het Rijksmuseum wordt verzorgd door ARCADIS met ondersteuning op het gebied van geotechniek  

(omgevingsbeïnvloeding) en grondwaterbeheer door respectievelijk CRUX Engineering en WARECO. Zie ook  www.rijksmuseum.nl/verbouwing

Passage op stelten
De bekende fietserspassage vormt het middenschip van het 
Rijksmuseum. De funderingskolommen onder de pilaren van 
de Passage zijn vervangen door smallere kolommen, zodat 
de twee binnenhoven een groot plein vormen. De pilaren zijn 
hiervoor tijdelijk opgevijzeld: terwijl de stalen constructie 
het gewicht van het gebouw droeg, zijn de oude kolommen 
 gesloopt en leek het Rijksmuseum even te zweven…  
Inmiddels zijn de nieuwe kolommen aangebracht en rust  
het museum weer op zijn oude houten palen.

Het nieuwe Rijksmuseum
Het gebouw van architect Pierre Cuijpers dateert uit 1875. 

De ambities van het Rijksmuseum zijn groot:  
Architect Cruz y Ortiz wil ‘verder met Cuijpers’ door de 
oude elementen in ere te herstellen, maar wel met de 

techniek van vandaag. 



Komen ondergrondse  oplossingen 
naar voren bij stedelijke  inbreiding? 
Zijn multifunctionele dijken het 
antwoord op het  Deltaprogramma? 
Hoe kom je tot een goede afweging 
tussen ondergronds en boven-
gronds bouwen? Een greep uit de 
vragen die spelen bij het beleid 
voor de ondergrond, dat nu bij een 
nieuw ministerie komt te liggen.

‘Nieuw beleid voor de ondergrond’ is het thema van 
deze Onderbouwing en de Dag Ondergronds Bouwen 
op 17 juni aanstaande. Het thema is bedoeld als 
‘wakeupcall’: zowel op Rijks, provinciaal als gemeen
telijk niveau bestaan raak en bijtvlakken die integraal 
denken en ontwikkelen dichterbij dan wel verder weg 
brengen. In deze Onderbouwing willen we u voorbeel
den en achtergronden geven; tijdens het congres gaan 
we hier verder op in.   

Na 17 juni zal het COB samen met haar netwerk aan 
de slag gaan om de conclusies van de COBdag te 
verwerken en te verspreiden. Het nieuwe departement 
IenM mag daarbij rekenen op onze warme belangstel
ling en de kritische meedenkkracht van ons netwerk. 
Nog deze zomer zullen we een ‘COBkomtnaarje
toetoer’ uitvoeren langs een groot aantal gemeentes, 
provincies en waterschappen om met hen de eerste 
resultaten van onze kennisagenda te delen en nieuwe 
vragen op te halen!

Stationsgebied Rotterdam Centraal. (Foto: Bert de Jong)
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THEMA  •  nieuw BeleiD vOOR De OnDeRgROnD

Bij de decentralisatie speelt de taakstelling van 
achttien miljoen euro bezuinigingen een rol, maar 
het gaat zeker ook om een andere visie op taken en 
verantwoordelijkheden van overheden. Dat kan leiden 
tot een wezenlijk andere aanpak. Zo wil staatssecre
taris Bleeker (Economie, Landbouw en Innovatie) de 
 Ecologische Hoofdstructuur herijken en het beheer 
ervan bij provincies neerleggen. Op het gebied van 
ruimtelijke ordening is een vergelijkbare verschuiving 
van verantwoordelijk heden te verwachten. 
De nieuwe koers moet duidelijk worden uit de Struc
tuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Secretarisgeneraal 
Siebe Riedstra van het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu (IenM) zal tijdens de Dag Ondergronds Bouwen 
op 17 juni in Rotterdam een toelichting op de plannen 
geven en daarbij inzoomen op de betekenis ervan voor 
de ondergrond. Ruud Cino geeft aan welke vraagstuk
ken er spelen: ”Het gaat in de basis om de afweging wat 
nationaal belang is en wat een aangelegenheid is van 
provincies en gemeenten.”

“Alles wat onder de Mijnbouwwet valt of te maken 
heeft met grondkwaliteit en ondergrondse rijksinfra
structuur, kun je als nationaal belang bestempelen. 
Daaruit kun je concluderen dat de diepe ondergrond 
primair een rijksaangelegenheid is en dat de rest naar 
provincies en gemeenten kan. Je kunt redeneren dat 
alles wat met uitvoering van de ruimtelijke ordening 
te maken heeft, bij gemeenten terechtkomt. Maar zo 
eenvoudig is het niet. Want hoe ga je om met ondiepe 

ondergrond die nodig is om de diepe ondergrond te 
bereiken? Is voor elke gasboring dan de goedkeuring 
vereist van de gemeente waar die boring plaatsvindt? 
Het gaat dus niet om het opdelen van de ondergrond, 
maar om het belang dat speelt. De ontwikkeling rond 
de herziening van het omgevingsrecht speelt daarbij 
ook een rol, net als bestaande afspraken en regelgeving 
op  Europees niveau.“

Afwegingskader diepe ondergrond
“Voor een goede, samenhangende verdeling van taken 
en verantwoordelijkheden is er behoefte aan een 
afwegingskader diepe ondergrond, waarin extractie, 
winning en opslag in samenhang met de ondiepe 
 ondergrond worden bekeken. Dat speelt nu bijvoor
beeld al in groningen. Als je daar boort, wordt op het 
risico gewezen dat je gas aanboort. Er zit dus een 
interactie tussen verschillende functies in de onder

InTErvIEw | ruud CIno, MInIsTErIE I EnM

Overheden in de 
ondergrond
Het kabinet-Rutte zet in op decentralisatie van overheidstaken, zeer 

waarschijnlijk óók bij de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  

Ruud Cino, clustermanager kennis bij Bodem en Ondergrond, is nauw 

betrokken bij de Structuurvisie Ondergrond, die deel uitmaakt van de 

totaalvisie van het ministerie. Hij licht toe welke vraagstukken er spelen 

bij de beleidsvorming rond de ondergrond.

‘De uitdaging is een en 
 ander zo te regelen dat 
je geen administratief 

 monster creëert’
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InTErvIEw | ruud CIno, MInIsTErIE I EnM

grond. Voor activiteiten in de diepe ondergrond heb je 
voor zieningen in de ondiepe ondergrond en inrichting 
van de bovengrond nodig. Als je dat niet vastlegt, loop 
je  net als bovengronds  risico’s op conflicten.  
Als een lokale overheid toestemming geeft om te 
 bouwen op een plek die later van rijkswege wordt 
aangewezen als overloopgebied, moet je kostbare 
maatregelen nemen om die bebouwing te beschermen. 
Soortgelijke risico’s spelen in de ondergrond dus ook. 
De uitdaging is een en ander zo te regelen dat je geen 
admini stratief  monster creëert, waarbij allerlei proce
dures ertoe leiden dat je jaren bezig bent. Om te begin
nen moeten overheden elkaars plannen kennen. Dan 
geeft het niet waar je begint, bij het Rijk, de provincie 
of de  gemeente; het moet zo zijn dat een toepassing 
die bij de ene partij begint, de andere ‘triggert’ om ook 
daar het proces in werking te stellen. Dat kan als er een 
goede en voor mensen begrijpelijke taakverdeling is.”

Kennis borgen
Dat ideaalplaatje veronderstelt wel dat provincies en 
gemeenten de mensen en de kennis hebben om de  
geschetste proactieve aanpak te ondersteunen.  
Dat lijkt een utopie. Ruud Cino: “Bij zo’n aanpak hoort 
inderdaad de randvoorwaarde dat de kennis gewaar
borgd is. Dat kun je bijvoorbeeld doen met uitvoerings
organen die worden aangestuurd door  decentrale 
 overheden. Staatssecretaris Atsma heeft zich al eens 
in die richting uitgelaten. Dergelijke uitvoerings
organen kunnen ook dienen als buffer, wanneer 
op gemeentelijk niveau de financiële belangen van 
 gebiedsontwikkeling de overhand dreigen te krijgen  
op de ruimtelijke  ordeningbelangen.“

Ruud Cino is clustermana
ger kennis bij het onderdeel 
Bodem en Ondergrond van het 
ministerie van Infrastructuur 
en Milieu.

 Alles wat met uitvoering van de ruimtelijke ordening te maken heeft, ligt bij gemeenten. (Beeld: Jaap van den Beukel)
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THEMA  •  nieuw BeleiD vOOR De OnDeRgROnD

Een integrale gebiedsaanpak, waar ondergronds 
 bouwen deel van uitmaakt, kan een duidelijke meer
waarde bieden ten opzichte van een sectorale aanpak. 
Hogere ambities kunnen worden gerealiseerd: hogere 
ruimtelijke kwaliteit, efficiënter ruimtegebruik en 
kostenbesparingen. 
Ja, de opgave is ingewikkeld. Maar alle binnenstedelijke 
opgaven worden steeds ingewikkelder. Door bestuur
ders en beleidsmedewerkers een toetsingskader aan 
te bieden waarmee de voordelen beter inzichtelijk zijn, 
kan ondergronds bouwen beter worden beoordeeld. 
Door vervolgens een serie tools aan te bieden waarmee 
veel procedureel en juridisch voorwerk is afgedekt, 
wordt de drempel voor een integrale aanpak verder 
verkleind. 

Kansen
De toekomstige bouwopgaven zullen zich ver
plaatsen van de stadsrand naar binnenstedelijke 
herstruc turering en transformatie. Onderwerpen 
als hoge dichtheden, gewenste stedelijke kwaliteit, 

 dubbel grondgebruik en vervuilde grond maken 
dat  ondergronds bouwen steeds relevanter is bij de 
vormgeving van Nederland. Als er fysiek niet voldoende 
ruimte is om het programma en de infrastructuur 
in één gebied te persen, biedt ondergronds bouwen 
 alsnog een kans ambities te realiseren. Bovendien 
biedt het kansen al het ongewenste uit de weg te wer
ken. Hiermee ontstaan er een aantrekkelijker maaiveld 
en plint. Daarnaast is er door grondvervuiling en groot
schalige bouwopgaven veel grondverplaatsing. Tegelijk 
ondergrondse infrastructuur en parkeervoorzieningen 
aanleggen, is dan goedkoper en eenvoudiger.

Een integrale aanpak biedt duidelijke voordelen.  
Het afstemmen van projecten kan veel geld en bouw
tijd schelen. Maar misschien is het nog belangrijker dat 
het mogelijk wordt om een ambitieuzere gebiedsvisie 
te realiseren. Bijvoorbeeld door de afstemming tussen 
een ondergrondse parkeergarage en de bovenliggende 
ruimte, zoals in het project Jaarbeursplein (Utrecht). 
In dit project profiteren maaiveld en ondergrond 
van  elkaar. De garage heeft vluchtwegen, ventilatie
schachten en ingangen nodig, die uitkomen op het 
Jaarbeursplein. In plaats van deze elementen als een 
last te zien, kunnen we ze een integraal onderdeel 
van het plein maken. Er kan worden gedacht aan 
licht sleuven, glazen doorkijken en het wegwerken 
van pleinfaciliteiten onder het maaiveld. Een goede 
 afstemming maakt het mogelijk bomen op het plein 
te plaatsen, door ze mee te nemen in de  vormgeving 
van het garagedak. 

De voornaamste kansen van een integrale aanpak zijn:
•	 gereduceerde kosten door betere afstemming van 

ontwerp en bouwproces;

oPInIE | doMInIC TEgElBECKErs, HKB sTEdEnBouwKundIgEn

Koudwatervrees bij  
ondergronds bouwen
Vraag een gemiddelde bestuurder of beleids-

mede werker waar hij aan denkt bij ondergronds 

bouwen en de reactie die je krijgt, is ongeveer: 

ondergronds  bouwen is duur, ingewikkeld, een 

hoop gedoe,  vertragend, qua eigendommen te 

complex, etc.  Kortom, er zijn in de beleving veel 

beren op de weg, en het (gemeenschappelijke) 

gewin is vaag. Dus waarom zou je het doen?
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•	 betere afstemming van de functies in bovengrond 
en ondergrond;

•	 kwalitatief betere openbare ruimte door afstem
ming van het maaiveld met de ondergrondse 
 bebouwing en het plaatsen van (nuts)functies 
onder het maaiveld;

•	 een mooier maaiveld door ongewenste infra
structuur weg te werken;

•	 programmaintensivering in hoogstedelijke 
 gebieden en nabij ovknooppunten (nabijheid  
van functies, betere ovbereikbaarheid, parkeren 
onder je bestemming).

Hindernissen
De praktijk laat zien dat een integrale, projectover
stijgende aanpak vaak ontbreekt. In gebiedsontwik
kelingsprojecten worden de deelprojecten elk door een 
eigen opdrachtgever op basis van eigen criteria uitge
voerd. De voordelen van de overstijgende aanpak zijn 
vaak niet inzichtelijk, terwijl de hindernissen wel dui
delijk zijn. Dat heeft een aantal oorzaken. Vanwege de 
complexiteit van integrale opgaven overzien mensen 
het geheel niet. Standaardoplossingen kunnen zelden 
worden toegepast. De fasering van de verschillende 
deelprojecten en de wisselende verantwoordelijk heden 
maken het ingewikkeld om een integrale visie uit te 
voeren. Alle belangen, risico’s en financiën worden 
met elkaar vervlochten. De contractvorming voor een 
integrale benadering is lastiger dan bij een ‘normaal’ 
contract. Verschillen in exploitatieinkomsten per fase, 
afschrijvingen en eigendom maken een overkoepelen
de aanpak niet vanzelfsprekend. En er zijn relatief veel 
voorinvesteringen nodig. Dit alles wordt gezien als een 
risico, en daardoor haken veel partijen af. Ten dele is 
het koudwatervrees. Ten dele is het ook daadwerkelijk 
complex. 

Duidelijkheid zonder drempels
Een goede startanalyse moet duidelijk maken of de 
aanpak soelaas biedt. Een toetsingskader (zoals het 
Afwegingskader Ondergronds vs. Bovengronds Bouwen 
van het COB) maakt onderdeel uit van de kwaliteits
controle. In dit toetsingskader zouden de gebieds
ambities voor het beslissende orgaan  in veel gevallen 
de overheid  duidelijk beschreven moeten worden. 
De verschillende stedenbouwkundige modellen 
worden met deze ambities vergeleken. Breng bin
nen de opgave oprecht de afhankelijkheden in beeld: 
Levert de  integrale aanpak met ondergronds bouwen 

meer  kwaliteit op? Wordt hierdoor een hogere ambi
tie  mogelijk? Waar zitten de risico’s, welke belangen 
spelen er voor elke partij mee? Het overzicht moet 
de schrik voor de  complexiteit doen afnemen. Een 
stedenbouwkundige kan in dezen helpen. Zijn achter
grond stelt hem in staat verbindingen te leggen tussen 
de  ruimtelijke mogelijkheden en de ambities van de 
belanghebbenden. 

Indien de eindconclusie over de integrale aanpak 
positief is, is een gunstig klimaat voor besluitvorming 
en uitvoering noodzakelijk. Dat kan door de drempel 
te verlagen en de complexiteit te verminderen. Met 
 standaardproducten (tools) gebaseerd op opgedane 
kennis en ‘best practices’ kan het proces simpeler. 
Hierbij zou het goed zijn vooral de aandacht te  richten 
op de voorwaardenstellende aspecten (ruimtelijk, 
 juridisch en contractueel). Bied voorbeeldcontracten 
aan. Bied templates voor procedures. Richt bestem
mingsplannen in om de complexiteit en  meer voudig 
ruimtegebruik mogelijk te maken. Werk met 
 (ruimtelijke) randvoorwaardenkaarten, waarin partijen 
onderling commitment en duidelijkheid creëren. 
Verleid beleidsvoerders en partijen door het minder 
complex en inzichtelijker aan te bieden.
Een klein team, geleid door een krachtig iemand met 
mandaat en vertrouwen van alle partners, neemt 
 vervolgens de uitvoering op zich. 

In de praktijk wordt vaak nog een sectorale benadering 
gehanteerd. Hierdoor worden plannen niet goed op 
elkaar afgestemd. Dit kan kwaliteitsverlies, langere 
bouwtijd en verhoogde kosten met zich meebrengen. 
Daarbij komt dat de opgave van ondergronds bouwen 
steeds relevanter wordt. Een goede integrale benade
ring zou leidend in de planvorming moeten zijn.  
Dit schept de kans om hogere gebiedsambities te 
realiseren. De plan en procescomplexiteit leidt vaak 
tot koudwatervrees. Een goed toetsingskader maakt de 
weging zuiverder en risico’s inzichtelijker.  
Met  templates kunnen de drempels een stuk lager 
worden en is een bredere blik op gebiedsontwikkeling 
mogelijk. Met als einddoel het kunnen realiseren van 
een hogere ruimtelijke kwaliteit.

Dominic Tegelbeckers
won in 2010 de Schreuders
studieprijs in de categorie   ‘Con 
ceptueel’. Hij ontwikkelde een 
stedenbouwkundige  studie 
voor het Jaarbeursplein in 
Utrecht, waarin de verbinding
tussen de boven en onder
grond zichtbaar en functioneel 
wordt gemaakt.

Meer informatie
Kijk op www.cu2030.nl voor meer infor

matie over het Utrechtse Stationsgebied. 

Op http://tinyurl.com/hkbpark vindt u de 

visie van HKB Stedenbouwkundigen voor 

een integrale upgrade van het Jaarbeurs

terrein naar Jaarbeurspark.

Concept van Jaarbeurspark in Utrechtse stationsgebied.
(Beeld: HKB Stedenbouwkundigen)
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Als er één stad in het midden van Nederland ligt, dan 
is het Amersfoort wel. Het is de schakel tussen de 
Randstad en het noorden en oosten van het land, en 
bovendien het middelpunt van de regio. Op dit  
moment telt de gemeente bijna 150.000 inwoners 
(16e op de lijst met grote Nederlandse gemeenten), 
maar de verwachting is dat dit aantal toeneemt. “We 
zijn een groeistad”, vertelt Mirjam Barendregt, wet
houder van de gemeente. “Het gooi zit zo’n beetje op 
slot en Amersfoort is een aantrekkelijke stad om in te 
wonen: veel voorzieningen, omgeven door drie soorten 
landschap en een knooppunt van spoorlijnen.” 
Het is echter niet de bedoeling dat de stad groter wordt; 
de groei moet opgevangen worden binnen bestaand 
stedelijk gebied. “Dat lijkt misschien duurder, maar 
als je van een aangrenzend weiland een woonwijk wilt 
maken, moet je wel weer extra riool, leidingen, spoor 
en wegen aanleggen, plus eventueel op en afritten 
bij de snelweg. Als je dit allemaal zou meerekenen, is 
binnenstedelijk uitbreiden niet duurder,” zegt Mirjam 
Barendregt.

Spoor als uitgangspunt
Hoe – en waar – het inbreiden gaat plaatsvinden, komt 
te staan in de Structuurvisie Amersfoort 2030 die de 
gemeente op dit moment ontwikkelt. In de  

eerste stap is De Koers vastgesteld, de centrale ambitie. 
 Mirjam Barendregt: “Kernwoorden zijn duurzaamheid, 
 vitaliteit en centrum van de regio, waarbij duurzaam
heid over meer gaat dan alleen het milieu. Het is vooral 
toekomstbestendigheid.” De gemeente werkt nu 
aan de tweede stap, de zogenaamde ontwikkelings
richtingen. “We hebben gekeken naar de structure
rende elementen, zoals de wegen, de spoorlijnen en 
het water”, legt de wethouder uit. “Die bepalen in 
grote mate hoe de stad eruit ziet. Op basis daarvan zijn 
ontwikkelingsrichtingen opgesteld en twee hiervan 
worden verder onderzocht: één die zich richt op het 
spoor en één die het water centraal stelt.”

Vooral het idee ‘knopenstad’, waarbij het spoor centraal 
staat, ziet Mirjam Barendregt als een veel belovende  
optie. “Er is veel spoor in Amersfoort, dus het ver
dichten rond treinstations is een logische keuze. Maar 
woonwijken zijn tot nu toe altijd met de rug naar het 
spoor gebouwd, dus met alleen de gebieden aanwijzen 
ben je er niet. Daarbij zullen we ook extra haltes moe
ten aanleggen, om echt een lint van kernen te realise
ren.” Het bedrijventerrein De Hoef is volgens de wet
houder  een sleutelproject in dit scenario. “Daar is nu 
leegstand en als we hier een extra halte plaatsen, kun je 
het gebied transformeren van werken naar wonen.” 

InTErvIEw | wETHoudEr MIrJAM BArEndrEgT, AMErsfoorT

wie wordt 
de eerste volger?

Midden in het land aan twee snelwegen, omgeven door groen 

en spoorlijnen genoeg: het is niet verwonderlijk dat Mirjam 

Barendregt, wethouder in Amersfoort, haar stad als ‘groeistad’ 

ziet. De gemeente richt zich daarbij op binnenstedelijke 

 vernieuwing en intensivering. De ondergrond is in beeld,  

maar: “De betaalbaarheid is een probleem. Je hebt een

initiatiefnemer nodig en - nog belangrijker - een eerste  

volger”, aldus Mirjam Barendregt. 
(Foto en beeld: Gemeente Amersfoort)
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Kansen in 3D
Onderdeel van de Structuurvisie is ook een 3Dkansen
kaart. Hiermee wil de gemeente onderzoeken wat 
hoogte zou toevoegen en wat er in de diepte zou kun
nen. “Een stad heeft een bepaalde maat en schaal; heel 
hoge torens passen niet in een stad als Amersfoort. 
Het is echter goed om de mogelijkheden in kaart te 
brengen”, aldus Mirjam Barendregt. “Van een parkeer
garage weten we bijvoorbeeld dat die ondergronds kan, 
maar misschien kan het met meer voorzieningen, zoals 
een sporthal of bioscoop, of bijvoorbeeld duurzame 
technieken als aardwarmte.”

De grootste belemmering is volgens Mirjam Barendregt 
de betaalbaarheid. “Ondergrondse projecten lijken 
in eerste instantie altijd duurder. Het lastige is om de 
waarde die door deze projecten boven de grond wordt 
gecreëerd – zoals ruimte voor recreatie en groen – te 
kapitaliseren en daarmee de ondergrondse investering 
rendabel te maken.” Ze denkt dan ook dat het afwe
gingskader dat het COB nu ontwikkelt erg nuttig kan 
zijn. “Zo’n kader kan helpen bepalen welke massa je 
op het ondergrondse bouwwerk moet realiseren om de 
aanlegkosten eruit te halen”, denkt Mirjam Barendregt.

De eerste volger
Omdat ondergronds bouwen zo’n grote investering 
vereist, zijn zulke projecten moeilijk in gang te zetten. 
Iemand moet het initiatief nemen en de eerste stap 
durven zetten. “Maar”, zegt Mirjam Barendregt, “de 
eerste volger is nog belangrijker.” Ze verwijst hierbij 
naar een filmpje op YouTube (scan de QRcode of zie  
http://tinyurl.com/dancingguy), waarin iemand 
 midden in het park zomaar begint met een eigenaar
dige dans. “Iedereen vindt hem maar vreemd zolang hij 
nog in z’n eentje danst. Wanneer hij echter gezelschap 
krijgt en ze met z’n tweeën dansen, is het een kwestie 
van tijd voordat het hele park meedoet.” 
Welke rol de gemeente zou moeten spelen – die van 
initiatiefnemer of van eerste volger – weet de wet
houder nog niet, maar het is volgens haar wel zo dat 
het initiatief steeds vaker niet meer bij de traditionele 
partijen ligt. Mirjam Barendregt: “Projectontwikkelaars 
redeneren vanuit het geld, niet vanuit de kwaliteit en 

het creëren van maatschap
pelijk waarde. Je ziet daarom 
steeds vaker dat combinaties 
van partijen of de gebruikers 
van de panden het initiatief 
nemen. De ontwikkelaars wor
den vervolgens ingeschakeld 
voor de uitvoering.”

Inpassing
Vervolgens komt het gesprek nog op het nieuwe 
 ministerie, ‘waar de term ruimtelijke ontwikkeling lijkt 
te zijn weggevallen’. Mirjam Barendregt: “Ik bemerk 
een erg eendimensionale benadering”, vertelt de 
 wethouder.“ Komend jaar wordt bijvoorbeeld hard 
gewerkt aan rijkswegen, maar er is te weinig aandacht 
en geld voor inpassing in het gebied. Ik vind dat een 
gemiste kans, want goede inpassing kan verromme
ling tegengaan en waarde aan het gebied toevoegen.” 
Ze doelt hiermee op het overkappen of ondergronds 
brengen van rijkswegen zoals de A1 en de A28, wat een 
open en groen landschap kan opleveren, of juist ruimte 
biedt voor nieuwe bebouwing. “Dergelijke  oplossingen 
zijn alleen flink duurder en op dit moment lijkt er 
slechts budget voor asfalt”, meent Mirjam Barendregt. 

Op kleinere schaal staan er wel bouwprojecten  gepland 
waarbij verbindingswegen in de ruimte  worden 
 ingepast. De Hogewegzone is hier een goed  voorbeeld 
van. In dit gebied  ten oosten van het centrum van 
Amersfoort  is de Hogeweg nu nog een barrière  tussen 
de wijken Liendert en Schuilenburg. Het plan is  de 
hoofdweg deels ondergronds te brengen en  er  bovenop 
de Buurtas aan te leggen: een  verbindingsweg met 
voorzieningen voor beide wijken. Ook worden bij de 
Hogewegzone duurzame technieken als aardwarmte, 
warmtekoudeopslag en zonne panelen  meegenomen 
als basis voor de business case. Mirjam Barendregt:  
“Zo werken we op onze eigen maat en schaal 
aan  multifunctionele, duurzame en ruimtelijke 
 oplossingen.” 

Meer informatie 
Op www.amersfoort.nl/structuurvisie vindt u meer  

informatie over Structuurvisie Amersfoort 2030.  

Kijk op www.amersfoortvernieuwt.nl voor informatie  

over (onder andere) de Hogewegzone.

wie wordt 
de eerste volger?

Mirjam Barendregt (D66) 
is sinds mei 2010 wethouder in 
Amersfoort. Haar portefeuille 
omvat Ruimtelijke Ontwikke
ling en Projecten, Cultureel 
 klimaat en Stadshart. Daar
naast is zij wijkwethouder voor 
Binnenstad, Liendert/Rusten
burg en Schothorst.

‘Ik bemerk een  
erg eendimensionale  

benadering’
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“Ik pleit voor een zich steeds weer vernieuw en 
de stad. Een stad waar verouderde functies 
ruimte maken voor nieuwe, waardoor een 
stad steeds klaar is voor de toekomst en je 
zoveel mogelijk binnen de contouren van de 
bestaande stad blijft. Als je elke keer naar 
buiten nieuw bouwt, houd je een gedege
nereerde binnenstad over. In het dicht
bevolkte Nederland kunnen we ons dat niet 
permitteren. In het beleid is vastgelegd dat 
veertig procent van de bouwopgave binnen 
de stad gerealiseerd moet worden. En een 
provincie als Utrecht heeft dat zelfs opgerekt 
naar twee derde. Dat is goed, omdat het 
 voorkomt dat een stad in de tijd verloedert. 
En het biedt kansen, bijvoorbeeld om de 
acht miljoen vierkante meter leegstaande 
 kantoren aan te pakken. Die leegstand 
 werken we niet weg. Dat betekent dat we 
moeten herbestemmen of slopen.

Verticaal denken
Revitalisering van de stad betekent ook dat je 
 bereid moet zijn verticaal te denken. De Kop 
van Zuid in  Rotterdam is zo’n voorbeeld.  
Het duurt wel vijftien jaar om zo’n oud 
havengebied compleet te vernieuwen, maar 
dan heb je er ook veel plezier van. Waar al 
verticaal gedacht wordt, zie je dat we af en 

toe ook ondergronds gaan. Maar dat is nog 
niet zo  structureel. We zijn hier nog niet zover 
als in bijvoorbeeld Montréal, waar men 35 tot 
40 kilometer aaneengesloten ondergrondse 
ruimte heeft aangelegd. Ik vraag me af of we 
in Nederland bewust genoeg bezig zijn met 
de kansen die de ondergrond biedt. 
In Noordwijk aan Zee is een dijk in een duin 
gebouwd. Maar waarom is die dijk niet 
meteen parkeergarage? Als je ziet hoeveel 
bovengrondse ruimte er voor al dat blik 
gereserveerd moet worden en wat je met die 
ruimte had kunnen doen... Het argument 
voor het niet benutten van de dijk is dan dat 
de keur van het hoogheemraadschap het 
niet toelaat. Die lijn van denken zouden we 
moeten doorbreken. Ik zou willen zien dat we 
vertrekken vanuit wat wèl kan. Domweg ‘njet’ 
spreekt mij niet aan. We moeten ruimte
lijk meer integraal denken, onder regie van 
 bijvoorbeeld de provincies.

Geen kosten, maar opbrengsten
In dat doorbreken zou het ministerie van 
 IenM een rol kunnen spelen. Men zou een 
integrale benadering van infrastructuur en 
 ruimtelijke ontwikkeling kunnen ontwikkelen. 
Het doorbreken van het sectorale denken kan 
heel veel opbrengst genereren.

InTErvIEw | KlAAs sTrI JBIs, MovArEs

‘Er mag wel een beetje 
meer lef komen’

Klaas Strijbis, commercieel directeur bij Movares, ziet 
 in potentie de voordelen van het onderbrengen van  
infrastructuur en milieu bij één ministerie (IenM).   
Hij schetst een land vol mogelijkheden, maar betwijfelt 
tegelijkertijd of we daar al snel iets van gaan merken.

Glazen snelwegoverkapping van Movares, ontworpen in samenwerking met BRS Structural Glazing. (Beeld: Movares)
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InTErvIEw | KlAAs sTrIJBIs, MovArEs

Klaas Strijbis is commer
cieel directeur bij Movares. 
Eerder was hij directielid van 
ingenieurs en adviesbureau 
Holland Railconsult en daar
voor algemeen directeur van 
AgV Adviesgroep voor Verkeer 
en Vervoer.

Een voorbeeld. Bij Movares hebben we een 
glazen kap ontwikkeld die over een snelweg 
geplaatst kan worden ter voorkoming van 
geluidshinder, fijnstof en andere emissies.  
De oplossing is bedoeld voor dichtstedelijke 
gebieden en zou bijvoorbeeld toegepast 
 kunnen  worden bij de A27 en A8. Het kost 
wel zeventig tot tachtig miljoen euro per 
kilometer, maar je kunt er zonnecellen in 
plaatsen, opwarmingsenergie benutten en, 
het belangrijkste voor de betrokken steden, 
tot aan de kap bouwen. Het idee werd bij 
Rijkswaterstaat ontvangen met de op merking: 
‘Wij gaan over wegen; we zijn geen energie
bedrijf of vastgoedontwikkelaar’. Ik hoop dat 
die manier van denken binnen IenM gaat 
veranderen. Zijn we in staat om de vraag 
te beantwoorden hoe we door ruimtelijke 
regie het een beetje aantrekkelijk houden in 
ons landje? Dat kan, als we integraal willen 
 denken, niet alleen vanuit kosten, maar juist 
ook vanuit mogelijke opbrengsten, zoals we 
dat al jaren doen bij gebiedsontwikkeling, 
waar opbrengsten en kosten  binnen een 
gebiedsexploitatie worden gebracht.

Openbaar vervoer
In veel steden wordt het station aangepakt. 
Elke bestuurder die openbaar vervoer serieus 
neemt, wil de verschillende ovmodaliteiten 
op elkaar laten aansluiten. Als je al die 

stromen in de centrale knoop wilt afwikkelen, 
zul je moeten stapelen. De manier waarop 
in Amsterdam de metro aan het Centraal 
Station is gekoppeld,  is een prima voorbeeld 
hoe een ovknoop wordt ontwikkeld door ook 
gebruik te maken van de ondergrond.  
Het project is een waar huzarenstukje, 
waarbij veel innovatieve kennis en techniek 
ingezet wordt, die nationaal en internatio
naal in groot aanzien staat.

Het nieuw gevormde ministerie van IenM 
biedt volop kansen om integrale gebieds
ontwikkeling te stimuleren. Ik hoop dat 
het Rijk daarbij iets scherper aan de wind 
wil zeilen bij het formuleren van ruimtelijk 
beleid dan de afgelopen jaren. De her en 
der  optredende verrommeling zou door 
 scherpere politieke keuzes een halt  moeten 
worden toegeroepen. Minder polderen, 
méér lef. Daarbij moet het gebruik van de 
ondergrond intensiever worden betrokken. 
De ontwikkeling van een afwegingskader 
ondergronds bouwen kan daaraan een  
flinke bijdrage leveren.”

Meer informatie
Lees meer over de glazen snelwegoverkapping van 

Movares op http://tinyurl.com/movaresglas
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InTErvIEw | wETHoudEr JEAnnETTE BAlJEu, roTTErdAM

In wereldhavenstad Rotterdam komen grootstedelijke  infrastructurele  

uit dagingen en de onderdelen ‘Veiligheid’ en ‘Nieuwbouw en herstructurering’  

van het Deltaprogramma dicht bij elkaar. Rijnmond/Drechtsteden is een van  

de zes regionale deel programma’s van het Deltaprogramma. Wethouder  

Jeannette Baljeu van Haven, Verkeer en Regionale economie ziet een rol voor 

het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu in het bijeenbrengen van  

de verschillende afwegingen.

Met de samenvoeging van VenW en een deel van VROM 
tot het nieuwe ministerie van IenM, slaat het Rijk 
de goede weg in. Het lastige is nog wel  dat er op het 
gebied van infrastructuur heel veel  prioriteiten zijn. 
Vanuit de infrastructuuropgave kun je niet verwachten 
dat de meerkosten van klimaatrobuust bouwen opge
bracht kunnen worden. Het Rijk zal daar extra budget 
voor moeten vrijmaken. Er zal een aparte klimaatpot 
moeten komen om tot werkbare integrale oplossingen 
te kunnen komen.”

Rotterdam wil in 2025 klimaatbestendig zijn en de 
uitstoot van CO2 met vijftig procent beperken. Het 

budget voor de daarvoor benodigde maatregelen is 
nog niet in alle gevallen gevonden. Dat geldt ook voor 
 maatregelen die mogelijkerwijs volgen uit het klimaat
robuust  bouwen, waarin gevolgen van de zeespiegel
stijging zijn meegenomen. Bij de aanleg van bruggen 
en  tunnels op de A15 richting de Maasvlakte wordt 
bijvoorbeeld nog geen rekening gehouden met de 
eisen die daaruit volgen. Jeannette Baljeu: “We hebben 
gemeentewerken gevraagd naar innovatieve ideeën 
voor het oplossen van knelpunten in de stad. Voor de 
Hoekse Lijn willen we naar een bovengrondse metro. 
De vraag is of dat dan ook meteen klimaatbestendig 
kan. Vanuit  het  ministerie wordt nu nog niet om een 

‘Het Rijk zal extra budget
moeten vrijmaken’

Meer ondergrondse opgaven
“De ondergrondse infrastructuur in Rotterdam wordt ge
roemd door het bedrijfsleven. Je ziet dat de industriële 
complexen steeds meer met elkaar verbonden worden. 
Bijvoorbeeld het ondergrondse transport van vloeibaar gas 
van de LNgterminal naar grote bedrijven en het trans
port van restwarmte van de vuilverbrandingsinstallaties 
van AVR naar industriële bedrijven in de omgeving. In het 
laatste geval willen we ook nog kijken naar de mogelijkheid 
om dat te koppelen aan het open netwerk van de stads
verwarming,” vertelt Jeannette Baljeu.

(Beeld: Port of Rotterdam)
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Jeannette Baljeu (VVD is 
sinds mei 2010 wethouder in 
Rotterdam, waar zij verant
woordelijk is voor de porte
feuilles haven, verkeer en 
regionale economie. Daar
naast is zij lid van de Raad  
van Advies van het COB.

klimaatbestendige oplossing gevraagd, en daar is dan 
ook geen geld voor. In de breedte merk ik nog niet dat 
er binnen het Rijk geld is voor extra maatregelen. Er is 
altijd sprake van cofinanciering met de stad, en daar 
zit meteen ook het risico. Als je in een traject om een 
andere reden dan de primaire infrastructuur ook een 
inpassingsmaatregel wilt, zoals een tunnel, worden de 
kosten meteen op het bordje van de gemeente gelegd. 
Dat begrijp ik, omdat de opgave voor het Rijk heel groot 
is, maar het brengt ons niet verder in het slim combi
neren van verschillende opgaven.”

Vooruitstrevend
Rotterdam kent een aantal voorbeelden van projecten 
waar multifunctioneel gebruik tot stand is gebracht. 
Een oud voorbeeld is de Maasboulevard, waarbij 
een primaire waterkering tevens dienstdoet als 
belangrijke ontsluitingsroute en met intensieve 
bebouwing voor een belangrijk deel het aanzicht 
van de stad bepaalt. Een recenter voorbeeld is de 
Museumparkgarage. Daarbij gaat het om parkeer
gelegenheid en ondergrondse wateropslag. 
 Jeannette Baljeu: “In dit project zie je beide depar
tementen terug die nu in IenM verenigd zijn.”

“Ook in het gebied ‘Central District’ doen we heel 
veel ondergronds,” vertelt Jeannette Baljeu, “onder 
andere de aansluiting van RandstadRail op het 
Centraal Station. RandstadRail heeft toegevoegde 
waarde voor de stad en heeft een economische 
waarde. De lijn is ook echt succesvol gebleken in het 
uit de auto houden van forensen. De oude Hofplein
lijn, waarvan we het tracé voor RandstadRail hebben 
gebruikt, had dagelijks zevenduizend passagiers. Direct 
na de opening waren dat er al zeventien duizend: drie
duizend meer dan voorspeld. Vanuit de oude departe
menten VROM en VenW was er overigens ook altijd al 
ondersteuning voor deze aanpak. Er was in de praktijk 
geen tegenstelling tussen de verschillende belangen. 
De samenvoeging van de twee ministeries zal hooguit 
het tempo bevorderen. En er zal een scherpere discus
sie ontstaan over de bekostiging. De ROkant heeft im
mers nooit geld, en dat wordt nu binnen één ministerie 
duidelijk. Dat kan helpen bij de opgave om een nieuwe 
ovader van oost naar west te realiseren. Om daarmee 
werkelijk kwaliteit aan de stad toe te voegen, zou dat 
grotendeels ondergronds moeten gebeuren. Het zal 
een grote opgave zijn om de extra kwaliteit die onder
grondse aanleg oplevert, aan te tonen.”

“De bewijslast is bij ovprojecten vaak  ingewikkeld. Het 
is altijd de vraag of je de ovopgave in de praktijk ook 
zult halen. Vanuit dat oogpunt is het voor Rotterdam 

dus gunstig dat we nu met één ministerie praten:  
we hoeven het maar één keer te vertellen.  
Het feit dat een deel van de ruimtelijke ordening 
bij Binnenlandse Zaken is ondergebracht, is daarin 
overigens nog wel lastig. Dat had wat mij betreft niet 
gehoeven.”

Meer informatie 
Op www.rotterdamcentraldistrict.nl vindt u meer informatie 

over Rotterdam Central District.

Rotterdam Central District 
is het nieuwe stationsgebied in Rotterdam centrum. Het 
is onder andere een complex vervoersknooppunt: na vol
tooiing zullen jaarlijks 75 miljoen mensen een overstap 
maken tussen de verschillende vervoersmodaliteiten die 
er samen komen. Ondergrond en bovengrond zijn er op 
een bijzondere manier vervlochten, wat bijdraagt aan de 
duurzame gebiedsontwikkeling. gemeente, eigenaren en 
gebruikers werken samen om zo optimaal mogelijk gebruik 
te maken van de ondergrond. Hierdoor wordt bovengronds 
meer mogelijk en zal het stationsgebied qua gebruik en 
uitstraling aan kwaliteit winnen.

(Foto: Bert de Jong)
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Hoe houden we het ook in de toekomst droog in 
 Nederland? Dat is de basisvraag voor het Delta
programma, een nationaal programma waarin 
rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschap
pen samenwerken met maatschappelijke organisaties, 
bedrijfsleven en kennisinstituten, onder regie van 
de deltacommissaris voor het Deltaprogramma. Ook 
de problemen en opgaven van het stedelijk gebied 
afkomstig vanuit het watersysteem, de ondergrond 
en klimaatverandering worden meegenomen.  Het 

Deltaprogramma kent zes gebiedsgerichte onderdelen 
en drie generieke onderdelen: Veiligheid, Zoetwater 
en Nieuwbouw en herstructurering. Hans ten Hoeve is 
programma manager voor dat laatste onderdeel. 

Er wordt benadrukt dat het Deltaprogramma een 
zaak van iedereen is. Hoe belangrijk is samen
werking? 
“Bij het Deltaprogramma liepen we altijd al voorop in 
samenwerking, omdat het belangrijk is dat je  zeker 
bij nieuwbouw en herstructurering  dingen bij elkaar 
brengt. Vanuit watervraagstukken zijn er verbanden 
met ruimtelijke ordening en inrichting en met duur
zaamheidsontwikkelingen. Dan wordt het steeds 
 lastiger in je eentje uit te dokteren waar je op moet 
sturen. In feite zijn we nog maar net begonnen. We 
hebben tot eind 2013 om ons huiswerk te doen.”

Klimaatrobuust bouwen is een term die in het kader 
van het Deltaprogramma vaak wordt gebruikt.  
Wat betekent dat in de praktijk? Betekent dit dat alles 
heel moet blijven bij wateroverlast, of dat Nederland 
zonder belemmering moet kunnen  doorgaan? 

InTErvIEw | HAns TEn HoEvE, dElTAProgrAMMA

‘Regel niet alles vanuit 
een ivoren toren’

Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat Nederland 

nu en in de toekomst veilig blijft tegen hoog water, dat 

we voldoende zoet water hebben én dat Nederland 

aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en investe-

ren. Hans ten Hoeve, programmamanager voor het 

onderdeel ‘Nieuwbouw en herstructurering’ denkt dat 

het nieuwe ministerie zal bijdragen aan integrale oplos-

singen, waarin ook de ondergrond benut wordt.

Boulevard van Vlissingen: een aantal gebouwen heeft een extra hoge ‘plint’ (begane grond). (Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat)
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“De definitie van klimaatrobuust is lastig, zeker 
 gezien de onzekerheden. Om je niet te verliezen in 
een  definitiekwestie, gaan we op concrete wijze aan 
het werk.   We brengen de gevolgen van de klimaat
verandering in kaart voor de bebouwde omgeving, 
de water systemen, de infrastructuur en ook voor 
de ondergrond. De vraag is hoe we Nederland zo 
 kunnen inrichten dat we de schade van water aan de 
 ruimtelijke inrichting zoveel mogelijk beperken. We 
weten dat het risico er is en dat het steeds groter wordt. 
Daar moeten we antwoorden op vinden. De onder
grond speelt daarin een rol waar het gaat om zettingen 
en stabiliteit van de ondergrond. In een open situatie 
met niet te veel bebouwing  functioneert de ondergrond 
als waterberging.” 

Hoe wordt vanuit het Deltaprogramma aangekeken 
tegen het combineren van functies, bijvoorbeeld in 
een multifunctionele dijk?
“De Nederlandse Delta is behoorlijk bebouwd. Als we 
daarin veranderingen willen aanbrengen, hebben we 
niet zoveel opties meer. Dijken en waterkeringen zijn 
mogelijke plekken om functies te combineren. Daar 
is het Deltaprogramma ook voor bedoeld, om dat te 
onderzoeken. De Nationale Adaptatiestrategie was in 
2007 de voorloper van ons deelprogramma. Het Delta
programma helpt ons beter met de problematiek en de 
uitdagingen om te gaan.”

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor 
 multi functionele toepassingen?
“De kern is geld. Je komt altijd uit bij de vraag: wat 
heb je ervoor over? Je moet werken met redenaties als 
‘Over tachtig jaar is er misschien een risico op...’ en 
daar antwoorden op zien te vinden. Daarbij gaat het 
overigens niet alleen om geld. Nu bevinden drempels 
van woningen zich op maaiveldniveau. Als je het  
mogelijk wilt maken zo’n drempel hoger te plaatsen 
of de elektraaansluitingen in woningen hoger te 
plaatsen, kan aanpassing in de regelgeving al voor de 
oplossing zorgen.
Een waterschap gaat het liefst uit van een  onbebouwde 
of groene dijk. Dat is de grondhouding, omdat je in zo’n 
ideaalsituatie helemaal geen zorgen hebt. Daarvoor zit 
er ook een vrijwaringszone in de keur die de stabiliteit 
van de dijk moet beschermen en eventuele toekom
stige uitbreiding mogelijk moet maken. Uitzonderin
gen zijn mogelijk, maar het is wel zaak om instanties 
te verleiden om die mogelijkheden veel meer op te 
zoeken. Het probleem is dat men bij ontwikkelingen in 
de kering niet wil betalen voor de voorwaarden die er 
vanwege de veiligheid aan verbonden zijn.”

Zijn er al goede praktijkvoorbeelden?
“Ja, ook vandaag de dag zijn er klimaatrobuuste 
voorbeelden. Het speelt niet alleen pas over tachtig 

jaar. Ook nu wordt er al rekening mee gehouden. Zoals 
in Vlissingen, waar een woongebouw op de dijk is 
geplaatst en waarbij is afgesproken dat als het nodig is, 
de eerste etage dienst kan doen als extra kering.  
In de bouw en de afspraken eromheen is daar al 
rekening mee gehouden. In de praktijk zijn er heel wat 
ideeën die zich in de praktijk al bewezen hebben.  
Die moeten we zeker meenemen en bekijken of we die 
oplossingen breder kunnen trekken. Naar gemeenten 
en provincies willen we ondersteunen en hen helpen 
oplossingen te vinden. 

Welke rol kan het nieuwe ministerie van IenM 
spelen in het faciliteren van multifunctionele 
 oplossingen?
“Ik denk dat de bundeling binnen IenM meer ruimte 
geeft om over integrale oplossingen na te denken. Het 
zal zeker meer vertrouwen geven dan in de oude situ
atie met afzonderlijke ministeries. Overigens zijn het 
niet alleen de ministeries die belangen samenbrengen. 
Dat gebeurt op tal van plekken in de samenleving, en 
dat verandert de manier van kijken. Je ziet overal dat 
de basishouding anders is. Het gaat er niet om dat 
alles vanuit een ivoren toren wordt geregeld. Er ligt een 
aantal vraagstukken waar we in Nederland lastig mee 
uit de voeten kunnen. We moeten vooruitkijken, omdat 
een aantal van die problemen alleen maar groter wordt 
als we ze niet aanpakken. We moeten dus gezamenlijk 
een probleemanalyse maken en daar de benodigde 
instrumenten bij bedenken. Zo’n voorbeeld als het 
aanpassen van het Bouwbesluit, zodat een hoger vloer
peil mogelijk wordt, is een van de instrumenten. Maar 
het is natuurlijk een heel palet, waarbij de hoofdrede
nering overigens wel is dat het met minder regels moet 
kunnen. En dat we, als een goede aanpak wat duurder 
is op dit moment, maar goedkoper in de tijd, voor dat 
laatste moeten kiezen.”

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het Deltaprogramma en de 

deelprogramma’s op http://tinyurl.com/deltadeel

 
Dijkverhogingen kunnen tunnels schaden
Het klimaatbestendig maken van rivierdijken kan invloed hebben op de constructieve veilig
heid van tunnels. Tot nu toe is niet onderzocht of tunnels bestand zijn tegen de extra belasting 
die dijkophogingen en verbredingen met zich meebrengen. Er dreigt ook een probleem met 
de zogeheten kanteldijken. Deze primaire waterkerende constructies zijn in beheer van het  
Waterschap en zijn noodzakelijk indien een tunnel lek raakt. In sommige gevallen is het  
verzwaren van kanteldijken moeilijk uitvoerbaar, waardoor er mogelijk meer van de civiele 
tunnelconstructie verlangd wordt. Arie Bras, bedrijfsleider van de Tunnel Dordtse Kil en  
Mirjam Nelisse, technisch consultant tunnelveiligheid bij TNO en betrokken bij onderzoek 
naar de effecten van klimaatverandering op tunnels, pleiten voor een discussie in het bredere 
perspectief van het Deltaprogramma.

Hans ten Hoeve is pro
gram mamanager voor het 
deelprogramma ‘Nieuwbouw 
en herstructurering’ van het 
 Deltaprogramma. Eerder was 
hij beleidscoördinator ruimte, 
water en klimaat bij Dg Ruimte 
van het ministerie van VROM.
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Vijftien hoogleraren van drie verschillende 
faculteiten ontvingen Deltacommissaris Wim 
Kuijken bij de aftrap van het Delftse pro
gramma. Hij riep de wetenschappers op als 
‘buitenboordmotor voor het Deltaprogram
ma te fungeren’. Ties Rijcken, onderzoeker 
‘integrale waterinfrastructuur ontwikkeling’, 
heeft Deltaprogramma Link Delft samen met 
Jos Timmermans opgezet. 

De rol van Deltaprogramma Link Delft is 
tweeërlei. Enerzijds zal de buitenboordmotor 
onderzoek verrichten in opdracht van partijen 
buiten de TU, maar anderzijds ook op eigen 
initiatief onderzoeksvraagstukken oppakken. 
“Dat zal betekenen dat we met steun van het 
Deltaprogramma ook zullen proberen om 
geldstromen voor langetermijnonderzoek 
aan te boren”, vertelt Ties Rijcken. “Onder
zoeken in opdracht hebben meestal een 
kortetermijndoelstelling en hebben per de
finitie een beperking in zich. We kunnen om 
te beginnen lopend onderzoek koppelen aan 
de vragen uit het Deltaprogramma. Daar zijn 
allerlei onderzoeken bij waar de mensen van 
het Deltaprogramma geen weet van hebben. 

InTErvIEw | TIEs rIJCKEn, dElTAProgrAMMA lInK dElfT

Jonge onderzoekers en 
hoogleraren als 
buitenboordmotor
Eind januari werd Deltaprogramma Link Delft 

(DLD) gestart. De club van jonge onderzoekers 

en hoogleraren heeft als doel lopend en nieuw 

onderzoek en onderwijs van de TU Delft te laten 

aansluiten op het Deltaprogramma. Daarnaast 

zal de groep het nationale programma gevraagd 

en ongevraagd van advies dienen.

Zowel de zeezijde als de landzijde wordt nagebouwd bij de IJkdijk. (Foto: Siemens press picture)

De IJkdijk is zo’n zeven meter hoog en bevat driehonderd sensoren. (Foto: Siemens press picture)
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Deelnemers Deltaprogramma Link Delft
Voorzitter: ir. Louis de Quelerij  (decaan CiTg) 
Waterbouw: dr. ir. Matthijs Kok 
Waterbeheer: dr. ir. PeterJules van Overloop
Stedenbouw:  prof. dr. ir. Han Meyer 
TBM:  prof. dr. ir. Wil Thissen 
Delft Environment Initiative: dr. ir. Jos Timmermans
Delft Infrastructures Initiative: ir. Ties Rijcken

We weten dat de markt en de Deltacommis
saris graag inzicht willen in de richting van 
lopende langetermijnonderzoeken. Op dat 
punt kunnen we de verbinding leggen.”

“We zullen gevraagd en ongevraagd advies 
geven. Die rol past bij de TU Delft. Het liefst 
doe je alles: zowel wetenschappelijk onder
zoek als maatschappelijk advies. Als je je heel 
erg op de praktijk richt, gaat dat meestal ten 
koste van de wetenschappelijke diepgang. 
Wat hier gebeurt, is in feite een tussenvorm, 
waar concrete onderzoeksdoelstellingen 
worden neergelegd, maar waarbij we ook de 
mogelijkheid hebben zo’n vraag op te rekken 
naar de wetenschappelijke aanpak op de 
lange termijn.”

Multifunctionele dijken
Deltaprogramma Link Delft pakt als eerste 
de casus ‘multifunctionele dijken’ op. Ties 
Rijcken: “Waterschappen willen niets en pro
jectontwikkelaars willen alles – dit is in ieder 
geval het stereotiepe beeld. Het gaat erom 
dat bij waterkeringen betrokken partijen tot 
oplossingen komen, allereerst door inzicht te 
geven in de pijnpunten.” Volgens Ties Rijcken 
kun je beginnen met het ‘bij elkaar harken’ 
van bestaand onderzoek. “Er is al veel onder
zoek gedaan naar multifunctionele dijken. 
Er is een voorbeeld van ontwerp voor een 
saunacomplex in een dijk. Het deel van het 
gebouw dat als waterkering dienstdoet, staat 
constructief los van de rest van het gebouw, 
waardoor eventueel later ingrijpen gemak
kelijker is. Bekend is ook het promotieonder
zoek van Bianca Stalenberg naar het gehele 
spectrum van mogelijke multifunctionele 
waterkeringen.”
“En als onderzoeksproject kennen we 
natuurlijk de ijkdijk, die is volgestopt met 
sensoren om te kijken wat er onder verschil
lende omstandigheden in zo’n dijk gebeurt. 
Dat is puur veiligheidsonderzoek, dat nodig 
is om faalmechanismen in beeld te brengen. 
Daarin kun je ook het aspect van golfover
slag meenemen, als je wilt onderzoeken wat 
er gebeurt als je een dijk vanwege multi
functioneel gebruik breder en minder hoog 
maakt. Het is overigens belangrijk om de 
discussie over multifunctioneel gebruik en 
doorbraakvrijheid te ontwarren.”

“Complicerende factor bij multifunctionele 
dijken is dat dijken altijd een grote lengte 
hebben en dat het vrijwel nooit voor zal 

 komen dat een dijk over de hele lengte staat  
te roepen om multifunctioneel gebruik.  
Het gaat vooral om de dijkdelen binnen 
steden en soms op de rand van stad en 
 platteland als daar nieuwe woonwijken  
worden gerealiseerd.”

Geïntegreerd transport 
 “Het wordt ook spannend als je kijkt naar de 
integratie met transport. Daar zouden nog 
weleens kansen kunnen liggen. Er komen 
wellicht nieuwe stukken snelweg bij de 
Maasvlakte in Rotterdam die deels ook als 

primaire waterkering dienst kunnen doen. 
Zo zijn er meer uitdagingen.” Voorbeelden 
heeft Ties Rijcken ook. “Onder de ‘Bund’ in 
Sjanghai heeft men een tunnel aangelegd die 
tegelijkertijd waterkering is. Er wordt gezegd 
dat in China de procedurele problemen 
minder groot zijn dan bij ons. Dat zal wel zo 
zijn, maar met een goed plan en goed overleg 
moeten ook wij nog altijd mooie dingen 
k unnen bouwen.”

Meer informatie
Zie ook het Kennislinkartikel over Bianca Stalen

bergs promotieonderzoek op www.kennislink.nl/

publicaties/veelzijdigewaterkering

Ties Rijcken studeerde 
cum laude af aan de TU Delft, 
 faculteit Industrieel Ontwer
pen, afstudeerrichting product
ontwerpen. Hij is nu werkzaam 
bij de afdeling Water Safety 
and Hydraulic Structures bij 
het Department of Hydraulic 
Engineering (TU Delft).

‘Waterschappen  
willen niets,  

projectontwikkelaars 
willen alles’
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Natuurschoon  
in station Weesp
InfraNatuur, oftewel 
 ‘infrastructuur en natuur’: stations 
worden vernieuwd volgens een op maat 
gemaakt ontwerp, waarin de bestaande 
architectuur met de omgeving en het 
 functionele gebruik wordt verweven. 
Station Weesp is de eerste van een 
reeks stations die worden vormgegeven 
 volgens deze principes.

Om station Weesp een opknapbeurt te geven, 
heeft Studio Modijefsky  in samenwerking 
met Studio Molen  de voetgangers tunnel  
en aangrenzende ruimtes van nieuwe aan
kleding voorzien. In het ontwerp wordt de al 
aanwezige vormentaal van het station her
gebruikt en gecombineerd met gegevens uit 
de natuurlijke omgeving van Weesp.

Aan de basis van het ontwerp staat een 
abstract bos; een onderlaag van boombast in 
verschillende tinten, die groener kleurt aan 
de kant van de uitgang en de entreehal aan 
de andere zijde. Cirkels met afbeeldingen 
uit de flora van de Vechtse Plassen wijzen 
de reiziger naar plekken op en buiten het 
station. Elke plant is gekoppeld aan een 
bepaald gebied en hoe dichter de reiziger 
deze plek nadert, hoe meer er van deze plant 
‘groeit’. Abstracte lijntekeningen van fauna 
in de Weesper omgeving vormen de bovenste 
laag van het ontwerp. Deze dieren komen 
ook terug in de stationshal als spiegelende 
elementen die door de hal bewegen.

Inmiddels is ook de voetgangerstunnel van 
Station NaardenBussum opgeknapt met een 
InfraNatuurontwerp. Volgens ProRail zijn 
stations een cruciale schakel in de ovketen. 
Daarom lopen er verschillende projecten ter 
verbetering van stations. Kunst is hierbij een 
belangrijke factor, omdat uit onderzoek blijkt 
dat kunst een positieve uitwerking heeft op 
de beleving en tevredenheid van reizigers.

Kijk voor meer informatie over de ontwerpers 
op www.estherstam.nl (Studio Modijefsky)   
en www.studiomolen.nl (Studio Molen)

In focus

(Foto: Luuk Kramer)
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In samenwerking met Rijkswaterstaat en ProRail heeft het COB in november 

2010 de Kennisagenda voor de ondergrond opgesteld. De lijst van actuele 

vraagstukken werd daarna, op het Technologiesymposium van het COB, 

nader toegelicht in zogenaamde ‘zeepkisttoespraken’. Toehoorders konden 

zich direct aanmelden om mee te denken in een werkgroep en dat werd 

 enthousiast gedaan. Nu, een paar maanden later, kunnen we terugblikken 

op maar liefst acht succesvolle startbijeenkomsten. Van trillingen tot 

 geocommunicatie: wat is er besproken?

In de startups (‘projecten die nog geen projecten zijn’) is ruimte om een vraagstuk nader te onder
zoeken, zodat daarna afgebakende programma’s van start kunnen gaan. Voor elke startup is in  februari, 
maart of april een eerste bijeenkomst gehouden. Dat waren veelal brainstormsessies, waarbij de 
 deelnemers – na een aantal inleidende presentaties – aan de slag gingen met deelonderwerpen,  
om zo te ontdekken waar de knelpunten én de mogelijkheden liggen.

KEnnIsAgEndA

Acht startups:  
een veelbelovend  
begin van 2011
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sTArTuP 1

Trillingsproblematiek en  
laagfrequent geluid

voor het verminderen van trillingen en 
laagfrequent geluid zijn de mogelijk
heden beperkt, vertelde hielke zandberg 
(prorail)op het technologiesymposium. 

Tijdens de startbijeenkomst gaat hij hier 
verder op in: ProRail wil graag komen tot 

een standaardmethodiek of proces om maatwerk te 
 kunnen leveren. Hierbij draait het primair om het voor
komen van klachten, dus het betreft zowel trillingen als 
laagfrequent geluid. 

Vier sprekers gaan in op de deelonderwerpen bron, 
 bodem, gebouw en beleving. Deze aspecten blijken 
lastig te onderscheiden, waardoor uitkomsten van 
(gekoppelde) rekenmodellen meestal niet betrouwbaar 
genoeg zijn om maatregelen op te baseren.  
Empirisch onderzoek, aangevuld met metadata en  
expertkennis, kan helpen. Ook wordt gesproken 
over het stellen van een grens tussen toelaatbare en 
 ontoelaatbare trillingen. 
De sprekers  Andrei Metrikine (TU Delft),  
Arnold Koopmans (TNO), Paul Hölscher (Deltares)  
en Pieter Jan Stallen (Universiteit Leiden)  worden 
aangesteld als trekkers.

sTArTuP 2

Tunnelrenovatie en  
-onderhoud

arie bras (tunnel Dordtse kil) vroeg in zijn 
zeepkisttoespraak om aandacht voor  
tunnelrenovatie en onderhoud. 

Tijdens de startbijeenkomst wordt door 
de sprekers ingegaan op vier deelonder

werpen: inspectie van bestaande tunnels, 
archivering van tunnelinformatie, risicogestuurd 

beheer en onderhoud (de ProBOmethode), en model
based system engineering (configuratiebeheer).

Bij de parallelsessies blijkt dat het voor de richtlijn 
voor tunnelinspectie vooral belangrijk is om de huidige 
status van onderhoud in kaart te brengen. Dit neemt 
de subgroep mee bij het uitwerken van hun project
aanpak. De tweede subgroep gaat werken aan een 
richtlijn voor informatiebeheer, die versnippering van 
informatie moet tegengaan. De ProBOmethode wordt 
ook verder onderzocht door een subgroep, net als 
configuratiebeheer. Voor dit laatste onderwerp wil men 
beginnen met een businessplan en een inventarisatie 
van modeltechnieken.

KEnnIsAgEndA

Acht startups:  
een veelbelovend  
begin van 2011

(Foto: COB, portretfoto’s: Frank Penders)
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sTArTuP 4

Veiligheid korte tunnels  
en stadstunnels

er is veel discussie over tunnelveiligheid, 
en in het bijzonder voor korte tunnels  
en stadstunnels, aldus wolfgang wieser, 
erik schermer (grontmij), stefan lezwijn 
(cob, zie foto) en arthur tameling 

(nedMobiel).  tijdens de startbijeenkomst 
staan drie deelonderwerpen centraal: korte 

tunnels (80250 meter) en tunnelachtige objecten, 
stads tunnels en veiligheidsbeheer.

Voor korte tunnels denkt men aan standaardscenario’s: 
als je object A hebt, met gebruik B, dan zijn maat
regelen C en D nodig. Voor stadstunnels wil men een 
leidraad opstellen, specifiek gericht op aspecten waarin 
stadtunnels afwijken van rijkstunnels. Bij veiligheids
beheer is de eerste prioriteit het voorbereiden van de 
beheerder op zijn taak. Een boekje zou wellicht een 
goed hulpmiddel zijn. De subgroepen praten op korte 
termijn verder over de ideeën.

sTArTuP 5

Procesverbetering

Martin van staveren (van staveren risk 
Management) stelde ‘op de zeepkist’ dat 
processen geprofessionaliseerd moeten 
worden om problemen bij het realiseren 

van bouwprojecten te voorkomen. 

Hierin waren veel mensen geïnteresseerd:  
met hen heeft het COB  voorafgaand aan de start
bijeenkomst  telefonische interviews gehouden om 
het onderwerp scherp te stellen. 

Uit de gesprekken volgden drie thema’s: bestuurlijke 
interactie (life cycle management, budgettering), 
houding en gedrag (teams, regie op uitvoering), en 
voorbereiding (startupprocessen, bereidheid tot  
kosten) en tijdens de bijeenkomst wordt hierover 
levendig gediscussieerd. Van een spelregelboekje voor 
tunnelwetten, een systematiek voor beslismomenten 
tot het bepalen van een optimum in de voorbereidings
fase. De drie subgroepen werken in vervolgsessies toe 
naar een projectvoorstel. Martin van Staveren zal dit 
proces trekken.

sTArTuP 3 

Beleidskader voor de  
ondergrond in Rotterdam

Joost Martens (gemeentewerken 
 rotterdam) vertelde in zijn ‘zeepkisttoe
spraak’ dat rotterdam een beleidskader 
gaat opstellen voor het gebruik van de 

ondergrond. zo’n kader is nodig omdat 
de druk op de ondergrondse ruimte almaar 

groter wordt en daardoor de risico’s voor 
ruimtelijke planprocessen en projecten toenemen.

Tijdens de startbijeenkomst gaat men in op de 
verwachtingen, wensen en ervaringen van de deel
nemers met betrekking tot gemeentelijk beleid voor 
het gebruik van de ondergrond. Er komen verschillende 
aandachtspunten naar voren voor het beleidskader, 
zoals het voorkomen van korte termijnafweging, het 
aansturen op integrale oplossingen en het faciliteren 
van communicatie tussen ondergrondse en boven
grondse partijen. Binnenkort worden de deelnemers 
benaderd voor deelname aan klankbordgroepen. 

Houd de 

website in de 

gaten voor meer 

informatie!
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sTArTuP 6

Richtlijn Tunnelbouw

op initiatief van rijkswaterstaat wordt 
 binnen cob de richtlijn tunnelbouw  
opgesteld, onderverdeeld in vijf delen: 
basiseisen tunnels, cutandcover en 

open bak constructies,  afzinktunnels, 
boortunnels en tunneltechnische 

 installaties. De richtlijn zal door partijen 
worden gebruikt bij de planvorming, het ontwerp, de 
contractering en de uitvoering van tunnelprojecten.

Hans de Wit (TEC) lichtte op het Technologiesymposium 
deel I van de Richtlijn toe, die overkoepelend is voor de 
andere, meer inhoudelijk gerichte delen.

Tijdens de workshop worden alle onderdelen 
 besproken en wordt ook gevraagd om commissieleden 
voor de vijf deelcommissies   van elk  onderwerp. Voor 
de eerste twee delen zijn nu  voorzitters en  rapporteurs 
benoemd; de komende tijd wordt er verder invulling 
gegeven aan de commissies en klankbordgroepen, en 
wordt er gezocht naar  rapporteurs om de deelonder
werpen verder uit te werken.

sTArTuP 7

Spooronderdoorgangen

raymond krukkert (prorail) sprak ‘op de 
zeepkist’ over een nieuwe aanpak voor 
spooronderdoorgangen: waarom worden 
die steeds apart ontworpen, kan het niet 

anders, goedkoper, sneller en duurzamer? 

ProRail wil een aanbesteding in de markt 
zetten die dit mogelijk maakt. Ze willen aansturen op 
het gebruik van innovatieve technieken, gebruik van 
andere materialen en het standaardiseren van onder
doorgangen en processen. 

Tijdens de workshop discussiëren de deel nemers over 
de mogelijkheden op technisch gebied. De randvoor
waarden blijken erg van belang: die  moeten helder 
zijn en vervolgens gaat men liefst intern aan de slag 
met  innovatie ideeën. Het doel en het belang van de 
 innovatie is voor veel deelnemers niet duidelijk  genoeg. 
Er worden suggesties gedaan ten  aanzien van  techniek, 
proces en randvoorwaarden. Deze heeft  ProRail  mee  
genomen bij het vormgeven van de ProRailmarktdag 
(24 maart) en worden  gebruikt bij de voorbereiding  
van de aanbesteding.

sTArTuP 8

Geocommunicatie  
in bouwprojecten

 
vanuit project geoimpuls vertelde 

 Marjolijn versteegden (arcaDIs) 
op het technologiesymposium over 
 communicatie bij bouwprojecten: het 

project gaat binnen lopende praktijk
projecten communicatieplannen ontwikke

len die zowel geotechnische kansen als risico’s 
helder naar buiten brengen. De startup is bedoeld om 
een groep geoengineers, communicatiedeskundigen 
en omgevingsmanagers samen te stellen die mee 
 willen helpen.

Tijdens de workshop geeft men zich op voor de 
 verschillende praktijkprojecten die in 2011 en begin 
2012 opstarten. Alle teams zijn nu compleet, hoewel 
deelnemers en projecten zich nog kunnen aanmel
den voor later in het programma. Op de bijeenkomst 
wordt ook professor Marrewijk geïntroduceerd. Hij 
is  organisatieantropoloog aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en zal vanuit wetenschappelijk oogpunt 
nagaan welke invloed het project heeft: verbetert  
de communicatie binnen het project en naar de  
omgeving toe?

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

het secretariaat van het COB: postbus@cob.nl  

of 0182540660. Zij verwijzen u dan door naar de  

juiste persoon.

 

Praat mee! 
Sluit u nu aan  

bij een van  
de startups
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Mashhad
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DIaMeter 6,9 meter 
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In juli 2005 verwierf Arthe Civil & Structure bv 
 opdracht voor het ontwerp van de geboorde tunnel 
voor de eerste metro lijn door de stad Tabriz. Daarnaast 
verzorgt het Nederlandse bedrijf sinds april 2009 de 
complete civieltechnische engineering van de  geboorde 
tunnel van de tweede metrolijn door de stad  Mashhad. 
De boortunnel in Tabriz bestaat uit twee naast elkaar 
gelegen buizen met een diameter van 6,9 meter en 
een lengte van 8 kilometer. Deze lijn is momenteel 
in  aanleg. De start van het boren van de tunnel in 
 Mashhad staat gepland voor de tweede helft van 2011. 
Dat wordt een enkele buis van 9,2 meter doorsnee en 
een lengte van 14 kilometer.

Integrale aanpak
Voor beide projecten heeft Arthe in een zo vroeg moge
lijk stadium van de contractonderhandelingen ingezet 
op een integrale aanpak van het ontwerpproces. Het 
takenpakket omvat hierdoor naast het constructief 
ontwerp van de betonnen segmenten van de tunnel
schil, ook de technische evaluatie en keuze van het 
boorschild. Dit leidt tot een nauwe betrokkenheid bij 
de keuzes van de Iraanse aannemer en een optimale 

afstemming van ontwerp en uitvoeringsdetails, wat het 
project ten goede komt.

Een goed voorbeeld hiervan is de layout van de vijzels 
waarmee de boormachine zich voorwaarts afzet op 
de tunnelsegmenten. Doordat Arthe betrokken was 
bij keuze en ontwerp van de boormachine, kon deze 
worden afgestemd op het geometrisch en constructief 
ontwerp van de segmenten. De vorm van de segmenten 
zorgde voor een optimaal samenspel van krachten, wat 
het bouwproces van de tunnelringen vereenvoudigde. 
Dit verkleinde de kans op schade aan de segmenten 
tijdens de uitvoering.

De overige werkzaamheden bestaan onder meer uit 
het uitzetten en interpreteren van de geotechnische 
veld en laboratoriumonderzoeken, het beoordelen 
van de omgevingshinder (settlement risk assess
ment),  advisering met betrekking tot de verschillende 
boorprocessen en het constructieve ontwerp van de 
verbindingen met de al bestaande en toekomstige 
metrolijnen in de stad.

Ontwerpuitdagingen
Het aardbevingsrisico was één van de ontwerp
uitdagingen voor de tunnels in Tabriz en Mashhad. 
Heel Iran heeft een hoog tot zeer hoog seismisch 
risicoprofiel. Voor belangrijke civieltechnische con
structies zoals de metrotunnels in Tabriz en Mashhad 
moet het ontwerp dan ook aan strenge eisen voldoen. 
Met een projectspecifieke ‘Probabilistic Seismic Hazard 
Analysis’ (PSHA) is de mogelijke zwaarte bepaald van 
de aardbevingen die tijdens de levensduur van de 
tunnels kunnen optreden. Op basis van de berekende 
aardbevingbelasting is vervolgens aangetoond dat de 
tunnelontwerpen voldoen aan de eisen.
Een andere grote uitdaging betrof de omgevingsbeïn
vloeding. Beide metrolijnen doorkruisen drukke steden 
en passeren zowel zakendistricten met hoogbouw als 
oude stadsgedeelten met zettingsgevoelige gebouwen 

Breed takenpakket leidt tot 
betrouwbare uitvoering

BoorTunnEls In Ir An

Iran investeert de laatste jaren veel in het openbaar 

vervoer. Zo worden in grote steden ondergrondse 

metrolijnen aangelegd, om de bovengrondse infra-

structuur te ontlasten. De eerste tunnels werden met 

‘traditionele methoden’ gerealiseerd, maar boor-

technieken zijn snel in opkomst, omdat hiermee de 

hinder voor het verkeers tot een minimum kan worden 

beperkt. Het Nederlandse bedrijf Arthe Civil & 

 Structure is betrokken bij twee tunnels in aanleg.



De Settlement Risk Assessment helpt bij het berekenen van zettingen en brengt de risico’s op schade aan gebouwen in beeld. (Foto: Arthe Civil & Structure bv)
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en monumenten. Hoewel de omgevingsbeïnvloeding 
bij gebruik van een tunnelboormachine veel kleiner is 
dan bij de traditionelere cutandcovermethoden, zal 
altijd enige zakking van de ondergrond optreden. 

Op basis van een ‘Settlement Risk Assessment’ (SRA) 
heeft Arthe de risico’s op schade aan de omgeving 
in kaart gebracht. De zettingen als gevolg van het 
boorproces zijn hierbij gemodelleerd en er is een 

geografisch Informatie Systeem (gIS) gebouwd. Daarin 
staat informatie over de bebouwing langs de route 
opgeslagen. Tijdens de boorwerkzaamheden wordt de 
omgeving gemonitord, zodat het gIS continu upto
date is en risico’s voor de omgeving direct naar boven 
of beneden bijgesteld worden. De aannemer kan op 
basis van dit gIS mogelijke omgevingsrisico’s vroeg
tijdig signaleren en maatregelen treffen. 

Voor de tunnel in Mashhad – die nog niet in uitvoering 
is – gebruikt de aannemer het gIS om voorafgaand 
aan de boorwerkzaamheden risicovolle passages van 
gebouwen te identificeren. Op basis hiervan worden 
vervolgens preventieve maatregelen getroffen. Daar
naast is het gIS voor de aannemer een goed instru

ment voor de communicatie met de projectorganisatie 
en de gemeente over de risicobeheersing. Zo draagt het 
gIS bij aan een optimale besluitvorming.

werk in uitvoering
Beide tunnels zullen met twee machines geboord 
worden. In Mashhad komt een enkele buis en daar 
zullen twee boormachines vanaf de twee uiteinden 
van het tracé naar elkaar toe werken. In Tabriz werken 
twee machines naast elkaar om zo twee buizen aan 
te  leggen, waarbij de tweede TBM de eerste op enkele 
tientallen meters afstand volgt. De aanleg van de tun
nel in Tabriz is inmiddels enkele kilometers gevorderd. 

Tijdens de uitvoering overlegt Arthe regelmatig met 
de aannemer over de moeilijk te passeren tracédelen. 
Zo werd in de afgelopen maanden in Tabriz onder 
het oude stadsgedeelte geboord, waar veel kwetsbare 
bebouwing staat. Door vooraf het boorproces in de 
 machine te observeren, kon in samenspraak met de 
aannemer een aantal voorstellen worden gedaan voor 
een betere controle op de frontdrukken en het grout
proces. Dit bevorderde de beheersing van het zettings
risico. 

De structurele en integrale aanpak van het project 
heeft geleid tot een degelijk en betrouwbaar uitvoe
ringsontwerp. Een solide basis voor verdere samenwer
king en Nederlandse betrokkenheid bij internationale 
projecten in ondergronds bouwen. 

Meer informatie 
Op de website van Arthe: www.arthecs.nl vindt u meer 

 informatie over de projecten.

ir. Bahram Safari is specia 
  list op het gebied van onder 
gronds bouwen en  tunnel 
techniek. In 2001 richtte hij 
civieltechnisch ingenieurs 
bureau Arthe Civil & Structure 
bv op. Hij was als  directeur 
 onder andere verantwoorde
lijk voor de acquisitie van de  
engineeringopdrachten voor 
de boortunnelprojecten in  
Tabriz en Mashhad. 
b.safari@arthecs.nl

Marijn Brugman stu
deerde af aan de TU Delft 
(Mijnbouwkunde en Petro
leumwinning, 1997) en is 
sindsdien actief als geotech
nisch adviseur en project
leider. Vanaf 2004 werkt hij 
bij Arthe Civil & Structure bv, 
waar hij onder andere ver
antwoordelijk was voor de 
ontwerpleiding van de boor
tunnels in Tabriz en Mashhad. 
m.brugman@arthecs.nl

Solide basis voor  
Nederlandse betrokken-

heid bij internationale  
projecten
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Op initiatief van het kennisprogramma Delft 
Cluster organiseerden het gemeentebestuur 
van Delft en de projectorganisatie  Spoorzone 
Delft samen met Vernieuwing Bouw en het 
COB een bestuurdersbijeenkomst. Doel:  
lering trekken uit de ervaringen van de 
 projectpartners. 
  
Daadkracht en leertafels
Burgemeester van Delft, Bas Verkerk, toonde 
zich in zijn inleiding trots op het Spoorzone
project: “Een enorme lap grond die we in één 
keer op de schop nemen, dat zegt iets over de 
daadkracht van het gemeentebestuur én van 
de burgers.” Verkerk liet de geschiedenis van 
de spoorlijn passeren: van een gelijkvloerse 
spoorverbinding langs de rand van de stad, 
via een vernieuwend spoorviaduct op pootjes, 
tot de plannen om de treinen door een tunnel 

te leiden en de langdurige lobby die daarop 
volgde om tot uitvoering te komen. 

Na de inleidende presentaties volgde een 
rondleiding door een deel van de Spoorzone 
en daarna ging het gezelschap weer naar bin
nen om plaats te nemen aan zes ‘leer tafels’: 
‘bestuur’, ‘organisatie en ontwikkeling’, 
‘techniek en logistiek’, ‘omgeving en com
municatie’, ‘duurzaamheid en leefbaarheid’, 
en ‘risicomanagement’. Deskundigen uit het 
Spoorzoneproject vertelden over de plussen 
en minnen van een dergelijk groot project 
en er ontstonden enthousiaste discussies, 
waarin men diep inging op de onderwerpen. 

Leren uit ervaring
Aan het einde van de dag concludeerde 
wethouder Milène Junius dat de verhalen en 

gesprekken laten zien dat samenwerking en 
heldere communicatie de meeste essentiële 
onderdelen zijn van een technisch project als 
de Spoorzone. Dat is een nuttige ‘geleerde 
les’ en er zijn er nog meer. Vernieuwing Bouw 
gaat samen met Delft Cluster, de Spoorzone 
Delft en het COB een overzicht maken van alle 
geleerde lessen, zodat deze kennis ingezet 
kan worden bij andere projecten.

Naast de publicatie in boekvorm zal de 
 kennis ook worden meegenomen in de 
lopende  projecten van het COBnetwerk. 
Het COB ontwikkelt voor Rijkswaterstaat het 
 ‘Afwegingskader Ondergronds vs. Boven
gronds’ en hierbij kunnen de geleerde lessen 
uit Delft zeker van waarde zijn. Ook zullen 
KINg en COB gezamenlijk een aantal thema
bijeenkomsten voor grote projecten organi
seren en kan de opgedane kennis in de vorm 
van aandachtspunten worden opgenomen in 
de Richtlijn Tunnelbouw van het COB.

Meer informatie
Het volledige verslag van de bestuurdersbijeen

komst vindt u op http://tinyurl.com/lessendelft. 

Kijk op http://www.spoorzonedelft.nl/ voor meer 

informatie over het Spoorzoneproject

Spoorzone Delft is een even spectaculair als complex bouwproject.  

Dat lieten gemeente Delft, ProRail en aannemerscombinatie Cromme-

Lijn (CCL) zien tijdens een dynamische bestuurdersbijeenkomst op  

18 maart. De belangrijkste les die is geleerd: wil een dergelijk project 

slagen, dan komt het aan op samenwerking en eenduidige, openhartige 

communicatie.

Geleerde lessen van  
Spoorzone Delft

BEsTuurdErsBIJEEnKoMsT
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De drukke N35 loopt nu nog dwars door het 
dorpje Nijverdal, maar Combiplan  Nijverdal 
moet daar verandering in brengen. Rijks
waterstaat verplaatst de weg naar het 
 noorden en ProRail legt hiernaast het spoor 
aan. De nieuwe weg en het spoor komen 
deels in een tunnel te liggen. Het  resultaat: 
een snellere doorstroming op de weg, 
verbetering van de betrouwbaarheid van de 
treinverbinding en veiligheid in het dorp.  
De oplevering staat gepland voor 2014.

Voor het Combiplan Nijverdal vervult  
Rijkswaterstaat de rol van algemeen op
drachtgever, financier en opdrachtgever voor 
de aanleg van het wegdeel en de onderbouw 
van het spoordeel. ProRail geeft opdracht 
voor de bovenbouw van het spoordeel.  
“Verschillende mobiliteiten aan elkaar kop
pelen, is al eerder gebeurd. Bijvoorbeeld bij 
de Hubertustunnel in Den Haag, waar tram 
en weg aan elkaar zijn verbonden. De koppe
ling van spoor en weg is voor zover wij kunnen 

beoordelen nieuw,” aldus Benny Nieswaag, 
project directeur vanuit  Rijkswaterstaat. 
Bernadette Paping, projectmanager vanuit 
ProRail, voegt hieraan toe: “Dat enerzijds 
Rijkswaterstaat opdrachtgever is voor de 
onderbouw van het spoor (waar wij eigenaar 
en beheerder van worden) en dat wij ander
zijds voor de bovenbouw opdrachtgever zijn, 
dat is uniek.” 

Afstemmen met drie partijen
Een bijzondere samenwerking dus, tussen 
twee totaal verschillende organisaties. Dat 
loopt niet altijd vlekkeloos. Nieswaag: “De cul
tuur en werkwijze zijn bij beide bedrijven echt 
anders. Vooral bij de uitvoering moet je een 
gemeenschappelijke taal ontwikkelen. Soms 
gaan achter bepaalde woorden heel andere 
belevenissen en interpretaties schuil. Neem 
bijvoorbeeld risicogestuurde toetsing van het 
werk.” Paping legt uit: “Als wij het bij ProRail 
hebben over risico’s, zitten we vaak een slag 
dieper, omdat wij op het product toetsen, 

Spoor en weg in één tunnelsysteem: bij het Combiplan Nijverdal 

gebeurt het voor de eerste keer in Nederland. Het vereist een nauwe 

samenwerking tussen Rijkswaterstaat en ProRail, én aannemerscombi-

natie Leo ten Brinke. Hoe verloopt deze samenwerking tot nu toe?

InTErvIEw ovEr sAMEnwErKIng  

De  dialoog

Combiplan nijverdal: 
waar spoor en weg  
samenkomen

Leonard van der Vorm is sinds juni 
2009 projectmanager voor de aannemers
combinatie Leo ten Brinke bij het Combi
plan Nijverdal. Hij was daarvoor betrokken 
bij diverse D&C en EPCwerken zoals de 
Westerscheldetunnel, RWZI Harnasch
polder en een LNg importterminal in 
grootBrittannië.

Bernadette Paping-Geertman is 
sinds 1 maart projectmanager bij het 
 Combi plan Nijverdal. Ze is ook project
manager bij de onderdoorgangen in  Rijssen 
en Wierden, en is betrokken bij het te 
 verplaatsen station Nijmegen Lent. Daar
voor werkte ze aan diverse projecten van 
ProRail in de regio NoordOost.

Benny Nieswaag is sinds 18 maart 
werkzaam als projectdirecteur bij het 
 Combiplan Nijverdal vanuit RWS. Eerder 
werkte hij onder andere aan de Maes lant
kering en het sluizencomplex in  IJmuiden, 
en gaf hij binnen RWS leiding aan de Tun
nelbouwafdeling en de  afdeling Staalbouw, 
Werktuigbouw en Installatietechniek.

Van links naar rechts: Leonard van der Vorm, Bernadette PapingGeertman en Benny Nieswaag. (Foto: Ewout Staartjes)
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terwijl Rijkswaterstaat op processen toetst.” 
Aannemer voor het wegdeel en de  onderbouw 
van het spoor is Combinatie Leo ten Brinke 
die bestaat uit Van Hattum en Blankevoort, 
Hegeman Beton en Industriebouw, KWS 
 Infra en Vialis. De combinatie is vernoemd 
naar de Nijverdalse café houder die jaren 
 geleden met het idee voor de omlegging 
kwam. Leonard van der Vorm, projectmanager 
bij Combinatie Leo ten Brinke, vertelt over zijn 
ervaring met twee verschillende opdracht
gevers: “Als je samenwerkt heb je geen last 
van twee opdrachtgevers, je hebt er alleen een 
partij bij waarmee je zaken moet afstemmen. 
In principe zijn de eisen van ProRail vertaald 
in de contracteisen die zijn opgenomen in 
onze overeenkomst met  Rijkswaterstaat. 
 ProRail is in de fase van de onderbouw 
met name bij het ontwerp een belangrijke 
stakeholder. Die afstemming loopt nog. Bij 
de uitvoering krijgen we straks een soort 
 ‘nevenaannemerafstemming’ met de aan
nemer die voor ProRail de  bovenbouw gaat 
verzorgen.” Van der Vorm merkt daarnaast op: 
“Eén heel groot voordeel is dat het spoor drie 
jaar buiten dienst is. Dat halveert de bouwtijd 
van het project.” Het is niet zo dat er geen 
trein in Nijverdal komt: “Het is een unieke 
 situatie. De trein gaat tot aan de bouwplaats 
en de tussenliggende afstand wordt over
brugd met bussen,” vertelt Nieswaag.

Integraal veiligheidsplan
Voor de veiligheid is er een integraal plan 
opgesteld, waarbij de integratie zit in de 
handelingsprocedures bij calamiteiten; qua 
hardware is  op brandblusinstallatie na  
 alles gescheiden. Paping: “Het vergt  zoveel 
afstem en procedurezaken dat we hebben 
besloten de technische invulling zoveel  
mogelijk van elkaar te scheiden.  
Wat betreft het beheer maken we eerst  
ieder een eigen tunnelbeheerplan,  vervolgens 
 combineren we dit tot één integraal plan.” 
Daarin worden alle mogelijke scenario’s 
opgenomen, in samenspraak met de 
 hulpdiensten. Verder gebruikt het Combiplan 
ook de resultaten van de Taskforce Tunnels 
en de standaards van de Landelijk Tunnel
regisseur van Rijkswaterstaat. 

“Het tunnelveiligheidsplan is in de  ontwerp  
fase gezamenlijk opgesteld,”  vertelt Van der 
Vorm. “Je krijgt nu het  veilig heidsbeheers
plan, voor de opera tionele fase van de tunnel. 
Hierbij is er een overgangs situatie omdat de 
spoortunnel eerder  opengaat dan de 
weg tunnel, wat betekent dat de  spoor tunnel 
al in gebruik is terwijl de wegtunnel nog in 
 uitvoering is. Dat is ook een veiligheids
scenario dat gezamenlijk wordt uitgewerkt.”

Toegevoegde waarde
Al met al spreken de drie partijen over een 
prettige samenwerking. “De samenwerking 
zoals die nu is, geeft geen enkel beletsel om 
in de toekomst weer samen te werken. Het 
is wel belangrijk dat het wat toevoegt, maar 
dat is hier zeker het geval,” aldus Nieswaag. 
De gecombineerde tunnel zorgt er bijvoor
beeld voor dat omwonenden slechts eenmaal 
met een omvangrijk bouwproject te maken 
hebben. Nieswaag concludeert dan ook: 
 “gewoon doen wat maatschappelijk het 
meest interessant is.”

 

Meer informatie 
Op (onder andere) de website van Rijks waterstaat 

vindt u meer informatie over het Combiplan: 

http://tinyurl.com/rwsnijverdal

(Beeld: Rijkswaterstaat)



Japan, Tokyo
In Tokyo heeft men het vooral groots 
aangepakt. Het ‘Metropolitan Area 
Outer Underground Discharge 
Channel’ - ook wel G-Cans project 
 genoemd - bevat een watertank van 
zo’n 25 meter hoog, 177 meter lang 
en 78 meter breed. Van daaruit wordt 
via 59 pilaren tot 200.000 liter water 
per seconde naar buiten gepompt.
(Foto: Joe Nishizawa)
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Waterberging
we dempen kanalen om er autowegen of treinsporen 
aan te leggen en veranderen groene gebieden in 
woonwijken. Hierdoor ontstaan problemen met het 
afvoeren van regenwater, want waar moet het water 
heen? Juist, naar de ondergrondse waterberging.  
En die heb je in allerlei soorten en maten…

 
Marokko, El Jadida

De ondergrondse ruimte van 
het Portugese fort  Mazagan 
(uit 1514) in El Jadida, werd 

waarschijnlijk eerst gebruikt als 
wapenkamer, maar deed daarna 

dienst als waterreservoir. 
(Foto: Flickr.com)

Turkije, Istanbul
De ‘Basilica Cisterne’ in  

Istanbul toont aan de water opslag 
van alle tijden is. De Cisterne werd  
in de zesde eeuw aangelegd door  
keizer Justinianus om zijn paleis 

droog te houden. 
(Foto: Flickr.com)

Zo  kan het ook!
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Waterberging

nederland, Rotterdam
Bij de nieuwe museumpark garage 
in Rotterdam werd onder de inrit 

een waterberging van 10.000 kubieke 
meter aangelegd. Als het rioolstelsel in 
het centrum van de stad dreigt te over-
stromen, loopt er binnen een half uur 

tien miljoen liter regenwater in de 
 opslagruimte.

(Beeld: Gemeentewerken Rotterdam)

Nederland, Schiedam
Het nieuwe stedelijk gebied Schieveste, rond 
treinstation Schiedam Centrum, krijgt een 
ondergrondse water berging onder het weg
dek. De bovenkant van de bak van 278 meter 
lang en 7 meter breed bestaat uit zogenaam
de  ‘watershells’, een soort plastic krukjes. 
In de holle ruimtes onder deze krukjes kan 
hemel water worden opgeslagen.
(Foto: gemeente Schiedam)

(Beeld: Waterblock B.V.)
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Innovatieve detectie- 
technieken: veel  
vinden zonder graven

PrAKTIJKTEsT

Kabels en leidingen detecteren zonder te graven: in hoeverre is dat 

mogelijk? De praktijktest van het project ‘Innovatieve opsporings-

technieken ondergrondse infrastructuur’ moest het uitwijzen.  

Tien bedrijven onderzochten met radiodetectie en grondradar  

verschillende testvelden, met als doel de ondergrondse objecten  

vanaf het grondoppervlak te lokaliseren.

Naar schatting van de Rijksoverheid ligt er 
zo’n 1,7 miljoen kilometer ondergrondse 
infrastructuur in Nederland. De kabels en 
 leidingen zijn van vitaal belang voor basis
voorzieningen zoals elektriciteit, drinkwater, 
gas, dataverkeer en riolering. De exacte 
 locatie van de ondergrondse infrastructuur is 
niet altijd bekend, jaarlijks ontstaat bij 20% 
van alle graafwerkzaamheden schade aan 
kabels en leidingen: een directe schadepost 
van zo’n 40 à 75 miljoen euro per jaar.

Er is een nieuw marktsegment ontstaan voor 
de detectie van kabels en leidingen, waarmee 
graafoverlast voorkomen kan worden.  
Bedrijven werken met innovatieve tech-
nieken, zoals grondradar en radiodetectie. 
Met deze technieken worden ondergrondse 
objecten opgespoord met metingen vanaf  
het grondoppervlak. Correcte detectie vereist 
niet alleen inzicht in het gebruik van de  

apparatuur en het kunnen interpreteren van 
gegevens, maar ook specifieke praktijkkennis 
over verschillende typen kabels en leidingen 
en de ligging ervan.

Op onderzoek!
Het platform Kabels en Leidingen van het 
COB heeft het initiatief genomen om zowel 
de innovatieve technieken als het gebruik 
ervan door detectiebedrijven nader te 
onderzoeken. Dit onderzoek is in twee fasen 
uitgevoerd. In Fase I werden bestaande 
methoden geïnventariseerd en geanalyseerd. 
Daaruit kwam onder meer naar voren dat de 
deskundigheid en ervaring van degene die de 
techniek toepast van grote invloed zijn.  
Die uitkomsten zijn de basis geweest voor 
Fase II om detectiebedrijven een praktijktest 
te laten uitvoeren. De eindrapportage doet 
verslag hiervan (zie kader). 

Eindrapportage: 17 juni 2011
De eindrapportage ‘Kabels en leidingen detecteren zonder graven’ komt uit op 17 juni.  
Hierin wordt verslag gedaan van de praktijktest. De resultaten van de inventarisatiefase  
zijn ook in het rapport verwerkt, zodat het document een complete weergave biedt van 
het gehele project.
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De praktijktest bestond uit drie deeltesten: 
het opsporen van ondergrondse objecten 
zonder kaart, het controleren en corrigeren 
van een ‘asbuilt’ situatie en het volgen van 
een kabel en een leiding. Detectiebedrijven 
met innovatieve technieken werden uitge
nodigd zich in te schrijven voor één of meer 
testen. Hierbij werd gebruik gemaakt van  
een uitvraag.
De uitvraag beschreef de opzet van het 
onderzoek en de verschillende testen, maar 
stelde zo min mogelijk voorwaarden aan de 
aanlevering en opzet van Plan van Aanpak, 
de uitvoering en de aanlevering van resulta
ten. Door deze manier van uitvragen konden 
bedrijven goed met elkaar worden vergele
ken. Om te waarborgen dat er geen verschil 
in voorkennis zou ontstaan, is de informatie
voorziening naar de bedrijven vrij beperkt  
geweest. In de dagelijkse praktijk zal dit 
 anders zijn, want dan is er vaak overleg 
 tussen opdrachtgever en het detectiebedrijf. 
Dat zal naar verwachting een positief effect 
hebben op de resultaten.

Treffers en missers
Bij de beoordeling werd gekeken naar de 
kwaliteit van het Plan van Aanpak en in 
hoeverre het werk op de geplande manier is 
uitgevoerd. Het belangrijkste beoordelings
criterium is uiteraard de nauwkeurigheid en 
volledigheid van de meetresultaten.

De aangeleverde Plannen van Aanpak 
verschilden aanzienlijk in zowel kwaliteit 
als inhoud. De inhoud liep uiteen van een 
uitgebreide omschrijving tot een mondelinge 
toelichting bij de start van de werkzaam
heden. Bij het opsporen hielden de meeste 
bedrijven zich aan hun plan: drie van de tien 

voerden minder activiteiten uit, één bedrijf 
deed meer. Uiteindelijk leverden acht bedrij
ven hun detectieresultaten aan. 
Op basis van de werkelijke ligginggegevens is 
nagegaan hoeveel kabels en leidingen door 
de detectiebedrijven zijn gevonden. Hierbij 
is onderscheid gemaakt tussen ‘true hits’ 
en ‘false hits’. ‘True hits’ zijn gedetecteerde 

kabels of leidingen waarvan de hartlijn 
maximaal 1,0 m afwijkt van de werkelijke 
ligging. Bij een grotere afwijking of wanneer 
de kabel of leiding in werkelijkheid helemaal 
niet in het veld voorkomt, is sprake van een 
‘false hit’. 

Uit de resultaten van de praktijktest blijkt dat 
de detectiebedrijven een groot aantal kabels 
en leidingen kan lokaliseren. Er is wel een 
grote variatie tussen de bedrijven onderling. 
In het testveld waar door alle bedrijven is 
gemeten (Testveld 1) vindt het best preste
rende bedrijf bijvoorbeeld 71% van het totaal 
aantal aanwezige leidingen en het slechtst 
presterende bedrijf 4%. Van alle aanwezige 
kabels en leidingen wordt een beperkte 
lengte gevonden. Zo detecteren de twee 
bedrijven die alle testen hebben uitgevoerd, 
respectievelijk 47% en 27% van de totale 
lengte aan ondergrondse infrastructuur. 

Alle testresultaten zijn verkregen zonder 
nagraven (proefgaten of proefsleuven) of 
aanprikken. Als dit wel is toegestaan,  
zullen naar verwachting betere resultaten 
worden behaald.

Toekomstperspectief
De markt voor innovatie opsporingstechnie
ken is nog volop in ontwikkeling en de bedrij
ven gaan zich inzetten om de resultaten te 
verbeteren. Andere partijen zijn zich bewust 
van de bijdrage die de technieken kunnen 
hebben in maatschappelijke vraagstukken 
(denk aan graafoverlast en ordening) en 
beleidsontwikkelingen. Zij houden de voort
gang dan ook in de gaten en willen zo nodig 
hieraan bijdragen. Dit blijkt uit de volgende 
reacties:

“De praktijktest zien we als een soort 
nul meting; hoe ver is de branche op dit 
moment?” zegt Theo Ellenbroek namens 
Bouwend  Nederland. “Het blijkt dat de 
bedrijven zeker potentie hebben, maar dat er 
nog grote stappen gemaakt moeten worden. 
Je ziet dat de groep als geheel een redelijk 
resultaat behaalt, door verschillende metho
den en inzichten, en dat is een goed teken. 
Maar je kunt voor een klus niet vier bedrijven 
inhuren”, aldus Ellenbroek. Het is volgens 
hem vooral belangrijk om in te zien dat het 
bij detecteren niet alleen om de apparatuur 
draait. “Als er een bord ‘Pas op! Hoogspan
ning’ op het veld staat, moet je dat gebrui
ken. Het detecteren moet een combinatie zijn 
van techniek en verstand”. Het is  
nu grotendeels aan de detectiebranche om 
zich te verbeteren, denkt Ellenbroek, hoewel 
hij de ontwikkelingen in de gaten houdt.  
“Bij graven is er altijd overlast, dus de innova

Innovatieve detectie- 
technieken: veel  
vinden zonder graven

‘Bij detecteren draait 
het niet alleen om  

de apparatuur’

Medewerkers van detectiebedrijven in de weer met grondradar en radiodetectie. (Foto: COB)
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tieve technieken zijn erg belangrijk”.
ErnstJan Achterhuis van ProRail is ook van 
mening dat er veel ruimte is voor verbetering.  
“Het project heeft een mooi inzicht gegeven 
in wat de huidige markt kan. De technie
ken blijken vrij effectief, want ze vinden 
veel van de ondergrondse obstakels, maar 
de interpretatie blijft achter. Kennis van 
kabels en leidingen blijkt beperkt aanwe
zig.” Alle partijen in de keten moet volgens 
Achterhuis bijdragen aan verbetering bij de 
detectie bedrijven. “Het is in ieders belang 
dat de  innovatieve technieken een succes 
worden, dus het is goed om de  veelal kleine 
  detectiebedrijven hulp te bieden.” Tot 
slot plaatst hij nog de kanttekening dat met 
het graven van proefsleuven ook niet alles 
 gevonden zou worden. “Bovendien kost dat 
veel meer uitvoeringstijd”, aldus Achterhuis.

Namens Alliander voegt Frank geradts hier 
aan toe: “Voor de netbeheerders en grond
roerders is het belangrijk dat de ligging van 
bestaande kabels en leidingen snel, nauw
keurig en tegen lage kosten in kaart kan 
worden gebracht. De behoefte aan nieuwe 
detectietechnieken die dit zonder te graven 
betrouwbaar kunnen, neemt duidelijk toe.” 
Volgens geradts toont het COBonderzoek 
aan dat er in de combinatie van zowel 
 apparatuur, de bedieningen als de verdere 
gegevensuitwerking veel potentie zit om in 
deze behoefte te gaan voorzien. “Er zal echter 
nog wel een aantal stappen genomen moeten 
worden om dit te bereiken. Daar moeten  
we als belanghebbenden gezamenlijk  
aan werken.”

Om de tafel
Han Limburg vond de praktijktest ook een 
goed initiatief. Hij is medeeigenaar van 
detectiebedrijf Medusa (een van de deel
nemers) en voorzitter van de special in
terest group geofysica en grondradar van 
 branchevereniging geoBusiness. “De test 
was bedoeld om in kaart te brengen wat 
detectiebedrijven op dit moment met in
novatieve technieken kunnen. Een prima 
streven”, aldus Limburg. Een belangrijke 
conclusie  volgens Limburg is dat detecteren 
met slechts één techniek geen optie is. Hij 
pleit daarom voor een aanpak waarin het 
probleem centraal staat en niet de techniek: 
“Nu geeft een opdrachtgever soms vooraf 

aan welke detectietechniek gebruikt moet 
worden. Het zou beter zijn als de opdracht
gever alleen het probleem specificeert en de 
detectiebedrijven laat bepalen welke technie
ken worden toegepast.”

Limburg denkt dat het doorvoeren van verbe
teringen grotendeels bij de detectiebedrijven 
zelf ligt. De bedrijven moeten bijvoorbeeld 
gaan werken aan een uniforme manier van 
aanleveren van meetresultaten. Het begin 
is al gemaakt: de deelnemende detectie
bedrijven die lid zijn van geoBusiness (onge
veer de helft) zijn al om de tafel gegaan om 
werkmethodieken te bespreken. “Dat ging 
heel open”, vertelt Limburg. “We keken naar 
ieders aanpak om te zien wat we van elkaar 
kunnen leren.”
Er ligt echter ook een belangrijke taak bij 
de opdrachtgevers. Limburg: “Er zal een 
discussie moeten komen om vast te stellen 
waardoor de problemen precies veroorzaakt 
worden. Ik denk dat het bij opdrachtgevers 
bijvoorbeeld ontbreekt aan een goede manier 
van uitvragen. Het is belangrijk om vraag 
en aanbod op elkaar af te stemmen; dat je 
begrijpt wat de ander nodig heeft.” Naar aan
leiding van het rapport wil Limburg daarom 
graag met opdrachtgevers in gesprek. “Ik 
denk dat het goed is om in een soort ronde
tafelgesprek de problemen te onderzoeken 
en vast te stellen welke verwachtingen we 
van elkaar hebben. Dan kunnen we samen 
werken aan verbeteringen,” aldus Limburg.

Samen kennis opbouwen
Richard van Ravesteijn, projectleider en 
 coördinator van het platform Kabels en 
 Leidingen van het COB, kijkt tevreden terug 
op de test. “Zo’n dertig verschillende organi
saties hebben de krachten gebundeld om aan 

een gezamenlijke kennisvraag te werken: het 
in kaart brengen van de huidige mogelijkhe
den van innovatieve opsporingsmethoden”, 
vertelt Van Ravesteijn. “Hierbij ging het niet 
om promotie van de sector, maar om het tot 
stand brengen van een onafhankelijk beeld.”

Volgens Van Ravesteijn is de projectgroep de 
motor van het onderzoek geweest. “Onder
ling vertrouwen en veel enthousiasme waren 
de basis voor een goede samenwerking, 
waarbij het collectief belang voorop stond.” 
Hij verwacht dat de deskundigheid die de 
projectgroep heeft opgedaan bij het ontwik
kelen van de praktijktest ook in nieuwe pro
jecten van waarde zal zijn. “Hiermee kunnen 
vervolgprojecten opnieuw succesvol worden 
uitgevoerd”, concludeert de coördinator.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  

met Richard van Ravesteijn:  

richard.vanravesteijn@cob.nl of 0652 46 29 88.

‘Onderling  vertrouwen 

en  enthousiasme waren 

de basis voor een goede 

samenwerking’
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AfsTudEErondErzoEK

Drie afstudeeronderzoeken over zinktunnels: het onderstreept nog maar eens het 

belang van deze bouwmethode. Van ontwerp, naar uitvoering, tot en met onderhoud: 

Ruben van Oorsouw onderzocht welk effect een aardbeving heeft op voegconstructies, 

Gijsbert Nagel richtte zich op het afzinken onder golfbelasting en Dennis Joosten  

analyseerde beoordelingmethodes voor de veiligheid van bestaande tunnels. 

De meeste Nederlandse zinktunnels worden gebouwd 
met zinkelementen van 100150 meter, die elk weer 
bestaan uit segmenten van 2025 meter. Rubberen 
profielen in de segmentvoeg (W9U) en elementvoeg 
(gina) zorgen voor een waterdichte afsluiting tijdens 
transport en eindfase. In aardbevingsgevoelige  
gebieden worden de zinkelementen vaak als één voor
gespannen geheel in de eindsituatie gebruikt.  
Dat voorkomt lekkage wanneer de bodem beweegt, 
maar het zorgt voor grote vervormingen in de element
voeg en bijbehorend ginaprofiel, en het zet de  
tunnelconstructie onder druk.

In mijn afstudeeronderzoek heb ik het gedrag van een 
gesegmenteerde tunnel onder aardbevingsbelasting 
onderzocht. Hierbij heb ik me vooral geconcentreerd 

op de gevoelige segmentvoeg zoals die in Nederlandse 
zinktunnels gebruikt wordt, dus zonder het voor
spannen van een zinkelement. 

Het grootste deel van de aardbevingen wordt veroor
zaakt door verschuiving van tektonische platen.  
De seismische golven die hierbij ontstaan, planten zich 
voort door de aardkorst en een zinktunnel zal hierop  
reageren. Het ‘worming’ en ‘snaking’ effect blijken 
de twee belangrijkste reacties te zijn. Bij worming 
 vervormt de tunnel in de lengterichting (rekt uit of 
krimpt in) en bij snaking verbuigt de tunnel horizontaal 
of verticaal. Om vast te stellen welke factoren een rol 
spelen bij het optreden van worming en snaking, heb  
ik beide effecten gemodelleerd.

Uit het onderzoek blijkt dat eigenschappen van de 
voegprofielen en de seismische golf het meest van  
belang zijn. Bij worming is de trekcapaciteit van de 
W9Uprofielen doorslaggevend en bij snaking speelt 
zowel de rotatiecapaciteit van de ginaprofielen als de 
golflengte van de seismische golf een bepalende rol.  
De modellen laten zien welke seismische golven zijn  
op te vangen door een gesegmenteerde tunnel.  
Hieruit blijkt dat een zinktunnel met segmenten  
– tot op zekere hoogte – weerstand kan bieden aan 
aardbevingbelasting.

Effect van aardbeving op voegconstructies

uit de 

school  

geklaptZinktunnels:  
nog steeds actueel

AfsTudEErdEr

Ruben van Oorsouw,  
Constructieve  
Waterbouwkunde

ProJEC T

‘Behaviour of segment joints 
in immersed tunnels under 
seismic loading’

wA Ar

Uitgevoerd bij Strukton  
en begeleid door prof. drs. ir. 
J.K. Vrijling, dr. ir. K.J. Bakker, 
dr.ir. C.B.M. Blom (allen  
TU Delft) en ir. H. de Wit (TEC)

Bij het ‘snaking effect’ kan de tunnel 
in verticale richting verbuigen.
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In maritieme condities vindt transport van tunnel
elementen geregeld plaats, maar het afzinken in  
deze omstandigheden is zeldzaam. De stromingen  
en golfbelastingen zetten het tunnelelement en het 
afzinkmaterieel in beweging, waardoor er beschadi
ging kan optreden bij het plaatsen van het tunneldeel. 
Het is daarom belangrijk vooraf te bepalen wat het 
effect is van bepaalde maritieme condities op het 
afzinksysteem.

In mijn afstudeeronderzoek heb ik het dynamisch 
gedrag onderzocht van een tunnelelement tijdens het 
afzinken. Het doel was een model te maken, waarmee 
het gedrag in een tenderfase van een nieuw project 
geschat kan worden. Ik heb hiervoor het afzinksysteem 
gemodelleerd als een 2massaveersysteem met zes 
vrijheidsgraden; twee translaties en een rotatie van 
zowel het tunnelelement als de pontons. Vervolgens 
heb ik de eigenfrequenties van het systeem bepaald en 
onderzocht wat de totale responsie is op verschillende 
golfbelastingen.

De resultaten tonen aan dat de rotatiefrequentie 
van het tunnelelement zich in de buurt bevindt van 
de frequentie van de deining. Dat betekent dat bij 
geringe demping een opslingeringseffect kan optreden. 
Daarnaast worden de krachten in de kabels die beves
tigd zijn tussen het element en de pontons, om het 
overgewicht van het tunnelelement te dragen, vooral 
beïnvloed door de deining; het effect van de kortere 
windgolven is te verwaarlozen. Bij resonantie zal het 

tunnelelement meer bewegen en zullen de krachten in 
de kabels toenemen. Dit kan worden voorkomen door 
de eigenfrequenties van het systeem aan te passen, 
bijvoorbeeld door het verkleinen van het waterdoor
snijdend oppervlak van de drijvers. 

In vervolgonderzoek moet vooral gekeken worden naar 
de hydrodynamische coëfficiënten. Bij dit soort vraag
stukken spelen deze parameters een cruciale rol en het 
is daarom aan te raden deze nauwkeurig te bepalen. 
Met name de toegevoegde massa (aanhangend water) 
en de dempingparameters zijn moeilijk om betrouw
baar vast te stellen, zeker voor een gekoppeld systeem.

Afzinken onder maritieme condities

AfsTudEErdEr

gijsbert Nagel, Constructieve 
Waterbouwkunde

ProJEC T

‘Dynamic behaviour of tunnel 
elements during the immer
sion process’

wA Ar

Uitgevoerd bij Strukton  
en begeleid door prof. drs. ir. 
J.K. Vrijling, dr. ir. K.J. Bakker, 
prof. dr. A.V. Metrikine,  
prof. dr. ir. R.H.M. Huijsmans 
(allen TU Delft) en ir.  
D. de groot (Strukton)

‘Nederlandse  

zink tunnel kennis zeker  

niet in zijn nadagen’

Klaas Jan Bakker (COB)

Het tunnelelement wordt afgezonken tussen twee pontons.
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Rekenmethodes voor dwarskracht
In 2012 wordt de Eurocode (EC) ingevoerd in 
 Nederland. Alle constructieve ontwerpen moeten 
dan aan deze normen voldoen, om zo een uniform 
veiligheidsniveau in Europa te bevorderen. In de EC 
wordt de dwarskracht van de constructie echter anders 
berekend, wat vooral voor bestaande zinktunnels tot 
problemen kan leiden: die voldoen wellicht niet aan  
de nieuwe eisen.

In mijn afstudeeropdracht heb ik daarom onderzocht 
hoe de uitkomsten van verschillende rekenmodellen 
zich tot elkaar verhouden bij het bepalen van de dwars
kracht in zinktunnels. Daarbij heb ik naast de NN en de 
EC, ook de IBBCmethode en het computerprogramma 
Atena bekeken. De IBBCmethode is ontwikkeld door 
TNO en zeer geschikt voor zinktunnels; Atena is een 
eindige elementen programma dat speciaal is ont
worpen voor betonnen constructies. 

Als referentieproject is de Maastunnel in Rotterdam 
gekozen, de oudste zinktunnel in Nederland. Deze 
blijkt niet te voldoen aan de EC. De belangrijkste 
oorzaak is dat volgens de EC het betonaandeel en 
het staalaandeel niet bij elkaar mogen worden opge
teld. Een goede aanname als het gaat om balken met 
slanke lijven (waar de EC voor is ontworpen), maar voor 
 massieve platen en bestaande constructies is dit een 
ander verhaal. Volgens de NN voldoet de dwarskracht 
wel en uit de IBBCmethode en Atena volgt dat de con
structie niet bezwijkt op dwarskracht, maar op moment 
(doorbuiging). De verklaring is dat de bezwijkbelasting 
nauwkeuriger te bepalen is voor de momentcapaciteit 
dan voor de dwarskrachtcapaciteit, waardoor een extra 
veiligheidsmarge wordt genomen in de dwarskracht
berekening. Hierdoor is dwarskracht vaak niet het 
bepalende bezwijkmechanisme van constructies,  
maar veel vaker het moment.

Ik heb ook onderzocht wat er met de verschillende uit
komsten gebeurt bij brand in de tunnel. Het uitgangs
punt hierbij is dat de constructie moet voldoen aan de 
RWS brandkromme met een tijdsduur van 120 minu
ten. Uit berekeningen met vier verschillende methodes 
volgt dat de tunnel volgens de EC dan niet brandveilig 
is. Volgens de NN, IBBCmethode en Atena voldoet de 
tunnel wel, waaruit geconcludeerd kan worden dat de 
EC op dit punt te conservatief is.

AfsTudEErdEr

Dennis Joosten,  
Betonconstructies

ProJEC T

‘Dwarskracht in zinktunnels’

wA Ar

Uitgevoerd bij gemeente
werken Rotterdam en begeleid 
door prof. dr. ir. J.C. Walraven, 
dr. ir.K.J.Bakker (beide  
TU Delft) en dr. C.B.M Blom  
(gemeentewerken  
Rotterdam/TU Delft)
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Figuur 37: Ontwikkeling van de spanning en de scheuren 

In Figuur 37 is te zien dat de drukboog niet helemaal goed aansluit op de vouten en wanden. De vout 
is eigenlijk net iets te klein. Als de vout iets verbreed wordt kan de kracht beter worden afgedragen 
naar de wanden. Ook dit is interessant om naar te kijken. 
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Figuur 37: Ontwikkeling van de spanning en de scheuren 

In Figuur 37 is te zien dat de drukboog niet helemaal goed aansluit op de vouten en wanden. De vout 
is eigenlijk net iets te klein. Als de vout iets verbreed wordt kan de kracht beter worden afgedragen 
naar de wanden. Ook dit is interessant om naar te kijken. 

Het tunnelelement wordt afgezonken tussen twee pontons.

Geleidelijke opbouw van spanning en scheuren.

“De drie studies illustreren dat bij het ontwerp en de uitvoering 
van zinktunnels nog steeds de nodige ontwikkelingen plaats
vinden. Het project van Dennis laat dat zien op het gebied van 
onderhoud: bestaande tunnels die op papier aan het einde van 
hun levensduur zijn, kunnen wellicht toch voldoen aan heden
daagse normen. Ruben bekeek in hoeverre het huidige type 
rubberen voegen geschikt is voor toepassing in aardbevings
gevoelige gebieden. De studie van gijsbert is ook van toepassing 
in het buitenland, wat de grote exportwaarde van de Nederland
se zinktunnel aantoont. De zinktunnelkennis in Nederland is 

dus zeker nog niet in zijn nadagen. Met een Tweede Coentunnel  
in uitvoering en de betrokkenheid van TEC bij de Fehmarnbelt
tunnel tussen Denemarken en Duitsland, is duidelijk dat de 
zinktunnel als bouwmethode nog steeds zeer actueel is.”

 

Meer informatie
Afstudeerverslagen en dissertaties van de TU Delft vindt u  

op repository.tudelft.nl



Het interieur van de nieuwe tunnel. (Beeld: Femern A/S)
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In februari besloot de regering van Denemarken een oever verbinding met het 

Duitse vasteland te bouwen in de vorm van een tunnel. Deze tunnel is volgens 

het Deense ministerie van Transport niet alleen de langste gecombineerde 

weg- en spoortunnel ter wereld, maar vooral ook één van de veiligste.  

Een combinatie van ventilatie, verlichting en gescheiden rijrichtingen moet 

 hiervoor zorgen.

De negentien kilometer lange tunnel zal het Duitse eiland 
 Fehmarn  verbinden met het Deense Eiland Lolland. Momenteel 
zijn de reizigers op dit traject nog afhankelijk van een veerdienst 
die de Fehmarnbelt, een achttien kilometer brede zeestraat 
tussen de eilanden, in ongeveer drie kwartier oversteekt. Via de 
Fehmarnbelttunnel moet dit traject vanaf 2020 in ongeveer tien 
minuten af te leggen zijn met de auto en in zeven minuten met 
de trein. 
Hoewel dit erg kort lijkt in vergelijking met de reistijd van de 
veerdienst, kan het in termen van tunnelveiligheid een lange 
periode zijn. Bij een eventuele calamiteit kunnen de reizigers 
 immers als ratten in de val komen te zitten. Hoe ernstig het mis 
kan gaan bleek bijvoorbeeld toen liefst 41 reizigers om kwamen 
door de giftige rook van een brandende vrachtwagen in de  
Mont Blanctunnel in 1999. 

Bijzonder veilig
Wim Janssen is projectmanager van het Nederlandse TEC  
(Tunnel Engineering Consultants) en dit bedrijf vormt samen 
met ARUP en Ramboll een joint venture die verantwoordelijk is 
voor het ontwerp van de tunnel. Volgens Janssen zal de veiligheid 

in de Deense tunnel vergelijkbaar zijn met die op een gewoon 
stuk Deense snelweg van achttien kilometer. 

Een opvallende uitspraak, omdat het in de lijn der verwachting 
ligt dat een tunnel onveiliger is. Dit blijkt onder andere uit een 
rapport van de Raad voor de Transportveiligheid uit 2004. Hierin 
staat: ‘Wegen door tunnels zijn door de mogelijke gevolgen ge
vaarlijker dan wegen door de open lucht.’ De vraag is dus: welke 
maatregelen maken de tunnel onder de Fehmarnbelt zo veilig?

Geen halve maatregelen
“Allereerst zijn de rijrichtingen van het verkeer in de tunnel fysiek 
gescheiden”, zegt Janssen. “Door het ontbreken van tegenliggers 
is de kans op een frontale botsing nihil en neemt de kans op een 
file ten gevolge van een ongeval af.” De gescheiden rijrichtingen 
spelen ook een belangrijke rol bij de afvoer van de giftige rook. 
“De ventilatierichting in de tunnel is gelijk aan de rijrichting van 
het verkeer. De voertuigen die zich al voorbij de brand bevinden, 
kunnen hierdoor voor de rook uit de tunnel verlaten. Tegelijker
tijd blijven de door de brand geblokkeerde voertuigen dankzij de 
ventilatierichting ook uit de rook.” 

vEIlIgHEId In zInKTunnEl

Fehmarnbelttunnel  
even veilig als Deense snelweg 
in open lucht



Doorsnede van de afgezonken tunnel. (Beeld: Femern A/S)

De veerhaven in Puttgarden, Duitsland. (Foto: Femern A/S)

De entree van de Fehmarnbelttunnel. (Beeld: Femern A/S)
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Daarnaast is over de gehele lengte van de tunnel een vlucht
strook aangelegd. De kans op stremmingen door autopech zal 
hierdoor afnemen. Een bijkomend voordeel van de vluchtstrook 
is dat bestuurders minder snel geneigd zijn hun snelheid aan te 
passen vanwege de nabijheid van de tunnelwand.

‘We hebben ervoor gekozen  
de reizigers te laten  

vergezellen door vliegende  
vogels.’

De meest opvallende preventiemaatregel is de dynamische 
verlichting die het rijden door de tunnel minder monotoon moet 
maken. Als onderdeel hiervan is er op de tunnelmuur een  
1,5 km lange band met ledverlichting aangebracht. “Deze 
verlichting kan bewegende beelden weergeven”, zegt Susanne 
 Kalmar Pedersen van Ramboll. “De voorstellingen zijn gemakke
lijk te veranderen, maar we hebben ervoor gekozen de reizigers  
te laten vergezellen door vliegende vogels.”

Natuurlijk kan het ondanks alle preventieve maatregelen toch 
misgaan in de tunnel. “Wanneer er brand uitbreekt, is het zaak 
om reizigers die vaststaan met hun voertuig snel in veiligheid 
te brengen. Daarom zijn er om de honderd meter nooduitgan
gen aan wezig,” aldus Janssen. Daarnaast heeft de tunnel een 
controlecentrum dat 24 uur per dag is bemand. Dit centrum 
zorgt ervoor dat alle processen in de tunnel, zeker in het geval 
van nood, vlekkeloos verlopen. Janssen: “Eventuele slachtoffers 
worden geholpen door de hulpdiensten. In het geval van brand 
moet het blussysteem door een operator worden aangezet en 
blazen ventilatoren de giftige rook actief de tunnel uit.”

Nederlandse drukte
Volgens Janssen zal de veiligheid in de Deense tunnel straks te 
vergelijken zijn met die op een gewoon stuk Deense snelweg. 
Het is onwaarschijnlijk dat dit haalbaar is voor een tunnel in 
 Nederland. “De verkeerssituatie op de Deense wegen is niet 
één op één te vergelijken met de Nederlandse”, zegt Janssen. 
“Er is daar veel minder verkeer waardoor de kans op filevorming 
beperkt is.” De maatregelen in de Fehmarnbelttunnel zullen dus 
een Nederlandse tunnel helaas niet net zo veilig maken als een 
stuk Deense snelweg.

Meer informatie
Zie ook het uitgebreide artikel op Kennislink:  

http://tinyurl.com/kennislinktunnel
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Coördinator bij het COB: voor mij een 
logische keuze, want ondergronds bouwen 
is mijn passie. Tijdens de studie Civiele 
Techniek aan de TU Delft was het vooral de 
combinatie geotechniek en constructies die 
mij interesseerde. Voor een stage bij TEC 
(Tunnel Engineering Consultants) mocht ik 
een ontwerp uitwerken voor de voegen van de 
Wijkertunnel. Een fantastisch project, waarin 
mijn liefde voor tunnels werd geboren.

Inmiddels werk ik vijftien jaar voor 
Witteveen+Bos, een van de drie partners in 
TEC, als geotechnisch adviseur en project
leider. Het COB komt hierbij regelmatig 
langszij. Ik heb voor de commissie Boren 
van Tunnels en Leidingen (BTL) onderzoek 
gedaan naar de stabiliteit van het boorfront. 
Later was ik betrokken bij het evaluatie proces 
van de Tweede Heinenoordtunnel en als 
 secretaris actief bij de deelcommissie  
geotechniek aan de Botlekspoortunnel. 
Ondergronds bouwen loopt als rode draad 
door mijn loopbaan: ik heb bouwputten, 
funderingen, sluizen en tunnels ontworpen, 
waaronder de Calandtunnel en girbraltar 

Airporttunnel. Ik vind het prachtig om aan 
tunnelprojecten te werken. Als ik door de 
Calandtunnel kom, ben ik nog steeds trots 
op mijn ontwerp van de fundering en de 
bouwkuipen.

Nederland heeft veel ervaring met het 
ontwerpen van tunnels en ondergrondse 
constructies. Daarnaast weet ik als geotech
nicus hoeveel er nog te leren valt. Vooral de 
interactie tussen de aanleg van de bouwkuip, 
de fundering en de omgeving is een interes
sant gebied. Naarmate we meer weten, gaan 
we ook de grenzen meer opzoeken. We willen 
in steeds complexere situaties bouwen, 
nog dieper en nog dichter bij de bestaande 
bebouwing, in een samenleving waar schade 
aan de omgeving niet acceptabel is. Praktijk
gericht onderzoek, zoals dat binnen het 
COB wordt uitgevoerd, is hierbij erg nuttig. 
Projecten tijdens en na de aanleg van de eer
ste grote boortunnels in Nederland hebben 
onze kennis over de effecten op de omgeving 
versterkt. We lopen hierdoor voor op het 
buitenland. Het is belangrijk dat deze kennis 
behouden én actueel blijft. 

Door de veranderende rol van  Rijkswaterstaat 
wordt van de markt verwacht dat zij op basis 
van ‘systems engineering’ de opgedane 
 kennis inbrengt in nieuwe (tunnel)projecten.  
Het bij de markt neerleggen van deze taak 
mag natuurlijk niet leiden tot het versnippe
ren van de kennis. Ik kijk er dan ook naar uit 
om de ontwikkeling van de Richtlijn Tunnel
bouw  initiatief van Rijkswaterstaat en het 
COB  verder te begeleiden.
Als coördinator tunnels en bouwputten wil 
ik ook graag nieuw praktijkgericht onderzoek 
faciliteren. Ik houd mijn oren en ogen open 
om behoeften binnen het COBnetwerk te 
signaleren en ik zou het geweldig vinden als u 
mij benadert om uw wensen voor onderzoek 
en ontwikkeling (technisch of niettechnisch) 
kenbaar te maken. Dan kunnen we samen 
aan een breed gedragen en praktijkgerichte 
oplossing werken. Ik kom graag een keer met 
u praten.

Meer informatie
brenda.berkhout@cob.nl of 0182  540 811

De visie van

 Brenda Berkhout is per 15 april 2011 de nieuwe 
coördinator Tunnels en Bouw-
putten van het COB. Ze kijkt 

ernaar uit samen met het netwerk  aan de slag te gaan met nieuw onderzoek.

Praktijkgericht onderzoek maakt dat we  
voorlopen op het buitenland

Brenda Berkhout voor de Calandtunnel, die nu officieel de Burgemeester Thomassentunnel heet. (Foto: Bert de Jong)
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Kort

nieuwe coördinator  
veiligheid 

Thijs Ruland wordt de nieuwe platform
coördinator Veiligheid en Veiligheids
beleving bij het COB. Hij neemt het 
stokje over van Stefan Lezwijn. Ruland 
is werkzaam als consultant en project
manager bij Royal Haskoning. 

 

Jaco ter wal  
uit bestuur cob 

Na vier jaar neemt Jaco ter Wal afscheid 
als secretaris van het bestuur van het 
COB. Hij is aangesteld als interim 
directeur bij CURNET. Een korte terug
blik op zijn periode bij het COB. 

“Mijn grote drijfveer is Nederland mooi 
maken. Ik realiseer mij dat dat iets heel 
subjectiefs is, maar toch”, vertelt  
Ter Wal. “En een goede manier om ons 
land mooi te maken, is het optimaal 
 benutten van de ondergrond. Dat 
wil zeggen: ondergronds wat kan en 
 bovengronds wat moet.

Ik ben van mening dat in de bouw en 
infrastructuur méér ondergronds kan 
en moet, zeker bij het streven naar een 
duurzame woon, leef en werkom
geving. Het zal mogelijk een extra inves
tering vragen, maar het levert voor onze 
omgeving een enorme kwaliteitsimpuls 
op. En dat is waar we voor moeten gaan.
Dat betekent bijvoorbeeld dat men moet 
denken in termen van opbrengsten. 
Vooralsnog wordt ondergronds bouwen 
gekoppeld aan hogere kosten of inves
teringen. Zonde, want de opbrengsten 
liggen misschien niet op het terrein van 
de bouw en infra, maar kunnen voor de 
maatschappij van veel meer waarde zijn.

Het COB helpt bij het inzichtelijk maken 
van de opbrengsten. De afgelopen 
jaren heb ik me dan ook 100% ingezet 
voor het COB en dat deed ik met veel 
plezier. Ik ben er onder andere trots 
op dat het COB het lef had om de 
 financiële  bijdrage van drie jaar als 
rollover krediet af te sluiten. Hierdoor 
biedt de stichting diensten en produc
ten aan waar het netwerk om vráágt. 
Wanneer het aanbod niet aansluit, 
komen er  prikkels van buiten (zoals 
lidmaatschap opzeggingen) en wordt de 
koers bijgesteld. Klasse!
Ik kijk terug op een fijne periode als be
stuurslid en ik wil het netwerk bedanken 
dat ik een bijdrage mocht leveren.”

Lezen

Cahier 
‘afwegingskader ondergronds  
vs. bovengronds’

Het Diner van de Ondergrond eind 
 januari was de eerste stap op weg 
naar een afwegingskader voor onder
gronds versus bovengronds bouwen. 
Dit kader  dat het COB ontwikkelt op 
verzoek van Rijkswaterstaat  moet 
inzichtelijk  maken waar ondergronds 
bouwen kansen biedt voor meervoudig 
ruimtegebruik. In het cahier wordt ver
slag gedaan van het Diner en daarnaast 
beschrijft het boekje de route die het 
COB voor ogen heeft om invulling te 
geven aan het  afwegingskader.

 

Eindrapportage
‘kabels en leidingen detecteren 
zonder graven’

Met innovatieve detectietechnieken, 
zoals grondradar en radiodetectie, 
kunnen ondergrondse objecten opge
spoord worden met metingen vanaf het 
grondoppervlak. Het Platform Kabels en 
Leidingen van het COB deed onderzoek 
naar zowel de kwaliteit van de technie
ken als het gebruik daarvan. In Fase I 
werden bestaande methoden geïnven
tariseerd en geanalyseerd; in Fase II 
volgde een praktijktest (zie elders in dit 
blad). De test en de resultaten worden 
beschreven in de eindrapportage. De 
bevindingen van Fase I zijn ook in het 
rapport verwerkt, zodat het document 
een complete weergave biedt van het 
gehele project.

 

Boek
het wonder van de noord/zuidlijn

‘Het wonder van de Noord/Zuidlijn’ 
beschrijft hoe het kan dat de metrolijn 
‘symbool staat voor bestuurlijk wens
denken, financiële tegenvallers  
en wanbeleid’. 

Bas Soetenhorst schetst in zijn boek een 
ontluisterend beeld van het ‘ingewik
keldste bouwproject uit de geschiede
nis’. De reconstructie, gebaseerd op 
interviews en geheime documenten, 
legt bloot hoe het kabinet de risico’s  
bij Amsterdam neerlegde, de gemeente 
‘zich liet uitkleden’ door commerciële 
bedrijven en bestuurders bleven  
geloven in de nieuwe metro.

269 pagina’s | Bert Bakker | maart 
2011 | ISBN 9789035136410

tunnelmanagement:  
leren van elkaar 

KING (‘Kennis in het groot’) organiseert 
op 15 juni in samenwerking met het 
COB een opdrachtgeversbijeenkomst 
om kennis en ervaringen uit te wisselen 
over het managen van tunnelprojecten. 
Wat kunnen we leren van uitgevoerde 
projecten? Wat zijn de succesfactoren? 
Waar zitten de verbeterpunten als het 
gaat om integraal werken? Aan de hand 
van drie casussen zullen deelnemers 
en sprekers  managers, ontwerpers en 
beheerders  een antwoord proberen te 
vinden op dergelijke vragen. De belang
rijkste bevindingen worden in een later 
stadium gepubliceerd.
 
Meer informatie vindt u op  
www.kennisinhetgroot.nl  en www.cob.nl

Doen

congres leidingentunnels in haifa

Op 12 en 13 maart 2012 vindt het 
tweede internationale symposium over 
 leidingentunnels plaats. Het initiatief 
komt van het Technion (Israel Institute of 
Technology) en het ontwikkelingsbedrijf 
Yefenof in Haifa, de ingenieursbureaus 
Feuersteingazit en HompeTaselaar,en 
de gemeentelijke diensten van  Barcelona. 
Zij organiseerden ook het eerste 
 symposium. Tijdens een interne werk
groep vorig jaar in Barcelona is besloten 
dat het symposium deze keer wederom 
zal het plaatsvinden in Haifa, Israel. 

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

 

Dag ondergronds bouwen

Op vrijdag 17 juni bent u welkom 
op de Dag Ondergronds Bouwen. 
We kijken dit keer naar de ‘raak en 
 bijtvlakken’ op het gebied van onder
gronds  bouwen die naar voren komen 
door het nieuwe  ministerie van IenM. 
Tijdens het plenaire gedeelte geeft 
eerst Siebe Riedstra, Sg van het nieuwe 
 ministerie, zijn visie. Vervolgens komen 
de bijtvlakken aan de orde in een debat 
onder leiding van Roderik van grieken 
(directeur Nederlands Debat Instituut) 
en Johan Bosch (topadviseur bij RWS en 
hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de 
TU Delft). In parallelsessies worden de 
raakvlakken besproken.

U kunt zich opgeven via onze website: 
www.cob.nl. Voor het aanmeldings-
formulier kunt u ook de QR-code 
 scannen met uw smartphone.

 

skb: Dag van de kennis

Op 28 juni 2011 vindt in Burgers’ Zoo 
(Arnhem) de Dag van de Kennis plaats. 
Het doel van dit congres is de kennis 
die in het SKB programma Duurzame 
Ontwikkeling van de Ondergrond wordt 
ontwikkeld, te verbinden met kennis die 
in partnernetwerken beschikbaar is.

Kijk voor meer informatie op 
www.startcongresskb.nl

Boek 
De fundamenten van de stad

Voor Het Parool onderzocht journalist 
Ad Tissink twee jaar lang heistellingen 
en funderingen. Alle verhalen zijn nu 
gebundeld in het boek ‘Fundamenten 
van de stad’.

Bouwen op een drassige bodem vergt 
een stevige fundering. Dat geldt voor 
Amsterdam – waar de bodem vaak 
niet meer is dan ‘dik water’ – maar 
eigenlijk voor heel Nederland. Journa
list Ad Tissink kroop onder de vloeren 
van grachtenpanden en daalde af in de 
krochten van de Noord/Zuidlijn.  Zijn 
verhalen staan nu in één boek, aan
gevuld met kleurenfoto’s van fotograaf 
Ton Borsboom.

159 pagina’s | Lubberhuizen,  
Uitgeverij BAS | november 2010 |  
ISBN 9789059372603
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Colofon

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

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

Adres
groningenweg 10
2803 PV gouda
0182  54 06 60
info@cob.nl
www.cob.nl

Redactie
Marije Nieuwenhuizen (eindredactie), Harry Bijl (Harry Bijl 
Communicatie), Rienske gielesen, Klaas Jan Bakker,  
Richard van Ravesteijn, Brenda Berkhout, Stefan Lezwijn,  
Karin de Haas, Merten Hinsenveld, Caroline Piet

Tekst
Marije Nieuwenhuizen, Harry Bijl (Harry Bijl Communicatie),  
Sander Terbruggen (Studio Terbruggen), Carla van den Bergen 
(Dialoog tekstbureau), Armand van Wijck , Merten Hinsenveld, 
Brenda Berkhout, Marijn Brugman, Bahram Safari,  
Ruben van Oorsouw, gijsbert Nagel, Dennis Joosten,  
Paul Beljaars, Esther Stam, Jaco Ter Wal

Vormgeving
Sirene Ontwerpers, Rotterdam

Druk
grafisch goed, Rotterdam (3.000 exemplaren)

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

Omgevingsmanagement

De volgende Onderbouwing komt uit in september. 

Hierin staat omgevingsmanagement centraal: hoe 

houd je op de juiste manier rekening met de om-

geving waarin het bouwproject wordt uitgevoerd? 

Omgevingsmanagement: een complex probleem, dat  tegenwoordig 
steeds meer aandacht krijgt. De bouwwereld begrijpt dat een project 
niet op zichzelf staat en dat vertragingen voorkomen  kunnen wor
den door de omgeving vroegtijdig te betrekken. Maar de  ‘omgeving’ 
bestaat uit vele partijen, zoals bewoners, ondernemers, maatschap
pelijke instellingen en lokale overheden; op welke manier en op welk 
moment moeten zij bij het project worden betrokken? En wat maakt 
omgevingsmanagement voor ondergrondse bouwprojecten  
zo bijzonder?

Praktijkproject:
Ondertunneling Prinses Beatrixlaan Rijswijk

En ook:
•	 Mensenwerk:	duikers	bij	bouwprojecten	onder	water
•	 Stationsgebied	Utrecht:	verassingen	in	de	bodem

Suggesties altijd welkom!
Heeft u nog leuke ideeën voor de Onderbouwing, binnen het thema 
Omgevingsmanagement of daarbuiten? Neem dan contact op met de 
redactie via redactie@cob.nl of 0182 540 814.

Vooruit
blik

(Foto: SXC)



Winnaar 2009

Winnaar 2007

Waardering voor 
ondergrondse 
prestaties

Voor meer informatie en inschrijven zie www.cob.nl

Win 25.000 euro en kom in de publiciteit 
met uw ondergrondse bouw project.  

Alle projecten die een bijdrage leveren aan 
vernieuwend en verantwoord gebruik van 

de ondergrond zijn welkom.

Op 3 november 2011 zal tijdens het Technologiesymposium van het COB de Stichting 
A.M. Schreuders haar zevende Schreudersprijs uitreiken. De Stichting A.M. Schreuders 
is in 1998 opgericht om vernieuwend ondergronds bouwen te stimuleren. Daarmee wil 
de stichting haar bijdrage leveren aan het oplossen van ruimtelijke problemen in ons 
dichtbebouwde land met zijn overvolle wegen, dichtbebouwde stadskernen en steeds 
kleiner wordende groengebieden.

Inschrijven kan tot 1 augustus 2011, maar snelle inzenders mogen hun project 
al tijdens de Dag Ondergronds Bouwen op 17 juni, aan onze gasten laten zien. U krijgt 
hiervoor in de netwerkzaal ruimte en gelegenheid. Wilt u meer weten over de promotie 
van uw project of de voorwaarden voor deelname, dan kunt u contact opnemen met 
Ellen van Eijk (0182-540660). 

Schreudersprijs  2011

Totale ontzorging bij Tunnelinrichting
www.agmitra�  c.nl -  Tel: 077-3739100

Ontwerp

Productie

Plaatsing

Onderhoud/beheer

Financiering

OPPOF, 
alles in één!



Met de samenvoeging van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en een deel van het ministerie 
van VROM tot het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu is een organisatie ontstaan die op 
vergaande wijze de inrichting van ons land zal bepalen. 

Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en  ondergronds ruimtegebruik (COB) wil met  
het grote netwerk dat bij ons is aangesloten  tijdens de COB-dag diepgaand ingaan op de betekenis van deze  
samen voeging voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. 

 Voor vragen: edith.boonsma@cob.nl • ellen.vaneijk@cob.nl • T 0182 - 540 660

U kunt zich aanmelden via www.cob.nl

Dag Ondergronds Bouwen
vrijdag 17 juni 2011, 12.00 - 18.00 
Westelijk Handelsterrein, Rotterdam
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“Overheden moeten elkaars 
plannen kennen.” Ruud Cino, 

ministerie Infrastructuur en Milieu

“Regel niet alles vanuit ivoren toren.” 
Hans ten Hoeve, Deltaprogramma

“Het Rijk zal extra budget 
moeten vrijmaken.” Jeannette 

Baljeu, wethouder Rotterdam

En ook:   BoortunnEl s in ir an •  FEhmarnBElttunnEl •  ComBipl an ni jvErdal •  innovat iEvE dEtEC t iEtEChniEkEn


