
Van concept 
tot oplevering

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

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

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

Veiliger 
maaiveld
door benutting 

ondergrond 
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• Structuurvisie 

Aandacht voor ondergrondse

ruimtelijke ordening

• Tunnels en Bouwputten 

Hindervrij bouwen hoog op agenda

• Schreudersstudieprijs 

Genomineerde projecten

bekend



De mooiste markt die er is!

Complexe werkomgevingen dagen ons uit.
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Doen

Rapport
F512 – Liggerwerking achter TBM

COB-commissie F512 onderzocht de 
liggerwerking achter de tunnelboor-
machine tijdens de bouwfase van de 
Boortunnel Groene Hart. De verplaat-
singen en vervormingen van de tunnel, 
de spanningen in de tunnellining en 
de groutdruk op de buitenkant van de 
tunnelbuis zijn in het onderzoek de 
speerpunten geweest. 
De verticale verplaatsingen van een 
onderhoudsschacht in het tracé onder 
invloed van het veranderen van gewicht 
tijdens het bouwproces van de schacht, 
bleken slechts klein. Er ontstond nau-
welijks liggerwerking in de tunnel door 
het verplaatsen van de onderhouds-
schacht. Dit was reden om het onder-
zoek te richten op de liggerwerking in 
de tunnel achter de tunnelboormachine 
(TBM) tijdens de bouwfase. Het rapport 
behandelt onder andere de evaluatie 
van en aanbevelingen voor de uitvoe-
ring van metingen.

Bestellen
www.cob.nl

    

Boek
De aarde in je binnenzak

Wetenschapsjournalist Henk Leenaers 
laat in De aarde voor in je binnenzak 
zien dat de bodem van Nederland barst 
van de energie en bruist van het leven. 
In ruim veertig korte hoofdstukjes be-
handelt hij waarom de aarde trilt, hoe 
snel de bodem stijgt en daalt en wat 
we allemaal uit de grond halen en er 
weer in stoppen. Het boekje bevat een 
miniatlas waarin je zelf kunt opzoeken 
waar de meeste aardbevingen voor-
komen (Groningen), welke steden op 
een olieveld gebouwd zijn (Den Haag) 
en waar je het best CO² in de grond kunt 
stoppen (de Achterhoek). Verschijnt 
ter gelegenheid van het VN-Jaar van de 
Planeet Aarde 2008/2009.
 
Bestellen
Via de boekhandel

Boek
Inleiding Kabels en Leidingen 

Inleiding kabels en leidingen geeft een 
overzicht van de relevante aspecten in 
de wereld van ondergrondse infrastruc-
tuur van kabel- en leidingnetwerken. 
Het is primair bedoeld om overzicht te 
bieden in een nogal sectoraal ingericht 
werkveld. Door toename van het onder-
gronds ruimtegebruik hebben deze sec-
torale partijen meer en meer met elkaar 
te maken. Hierdoor ontstaat er behoefte 
aan overzicht van en inzicht in elkaars 
werkterrein. Tegelijkertijd ontstaat er bij 
overheden, toezichthouders, grondei-
genaren en ontwikkelaars ook behoefte 
aan overzicht om de juiste kaders en 
processen te kunnen hanteren.

COB heeft deze behoefte  gesignaleerd 
en via een redactiecommissie, bestaan-
de uit deskundigen uit de relevante 
sectoren, de auteur Frans Taselaar 
opdracht gegeven dit boek te schrijven.
Het boek kan gebruikt worden als 
lesboek in het hoger beroepsonderwijs 
en bij universitaire opleidingen. Het 
is tegelijkertijd een naslagwerk voor 
professionals bij eigenaren van kabel- 
en leidingnetwerken, gravende partijen 
en ontwerpers en beheerders van de 
openbare ruimte. Daarnaast geeft het 
aan geïnteresseerden inzicht in het 
onzichtbare dat onder hun voeten ligt.

Bestellen
Vanaf voorjaar 2009 via de boekhandel

    

Eindrapport
TC211 – Bijzondere Belastingen 
– Pressure load on a cylindrical 
tunnel cause by a LPG BLEVE:  
influence of the vessel failure time
 
The goal of this study is to investigate 
the influence of the failure time of a 
pressurized vessel on the BLEVE blast 
pressure, inside a tunnel. For this pur-
pose, the current BLEVE blast model, 
developed at TNO, has been extended 
with a procedure that allows a pressure 
vessel to open linearly over a specified 
time span. In this study, the model has 
been subsequently applied to a  
50 m3 LPG BLEVE in a tunnel tube.  
The analyses have shown that in case of 
an instantaneous vessel failure, a typi-
cal time scale for the explosive evapora-
tion process is equal to approximately  
100 ms.
 
Bestellen
Vanaf eind november via www.cob.nl

Breng bijeenkomsten, evenementen  
en activiteiten onder de aandacht van 
het COB-netwerk.  
Stuur tips en aankondigingen naar  
redactie@cob.nl. De deadline voor  
het volgende nummer van de  
Onderbouwing is 1 maart 2009. 

COB 
Participantenbijeenkomst 2008
Op zoek naar verbinding

11 december 2008-11-14
LEF Futurecentre, Utrecht
15.00-19.00 uur
www.cob.nl

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

    

Lezingen 
Bouwputten in de stad

14 januari 2009
TU Delft, college zaal F/G of E
J.G.deGijt@Tudelft.nl

KIVI NIRIA-afdelingen Bouw en Water-
bouwkunde en Geotechniek organiseren 
een lezingenmiddag waar de volgende 
cases over bouwputten in de stad aan 
bod komen: 
Coepoort-garage Delft, Museumpark 
Rotterdam, Stradivarius - voormalig 
conservatorium Amsterdam en de 
bouwput onder CS Amsterdam. Verder 
aandacht voor kansen en bedreigingen, 
richtlijnen voor bouwputten, en een 
afsluitende discussie onder leiding van 
de middagvoorzitter dr.ir K.J. Bakker, 
TUDelft/COB.

COB
Dag van het Ondergronds Bouwen

29 januari 2009 
TU Delft
www.cob.nl

Het thema van dit jaar is ‘bouwen aan 
vertrouwen’. Zie voor verdere informatie 
pagina 40.

    

Cursus
Damwandconstructies  
en bouwputten

5, 6, 12 en 13 februari 2009
Deltares, Stieltjesweg Delft
http://pao-tudelft.nl/internetForms/
toonCursus.php?i_evt_id=374

Het ontwerp van een bouwput moet 
altijd worden beoordeeld op veiligheid, 
vervormingen en financiën. Naarmate 
een put dieper wordt of zich dichter 
bij aangrenzende objecten bevindt, 
vraagt het aspect van de vervorming van 
de grondkering en de omgeving extra 
aandacht. De uitwerking en het in een 
breder kader passen van de oplossingen 
worden in twee realistische situa-
ties  beoefend. De colleges zijn breed 
 opgezet en op de praktijk gericht.

    

Conferentie
First International Conference  
on Underground Multi System 
Utility Tunnels

11 en 12 maart 2009
Technion, Israel Institute of Technology, 
Haifa, Israel
www.multiutilitytunnels.com

Zie ook het artikel over Multi-utility  
tunnels op pagina 18-19 en de 
 advertentie op pagina 28.

    

Cursus
Kabels en leidingen: 
dwarsprofiel en ordeningsproces 

23 februari 2009
Delft
http://cursusdwarsprofielen.nen.nl

Een goede ondergrondse ordening is 
belangrijk vanwege toenemend gebruik 
van de ondergrond en de wenselijkheid 
om kabels en leidingen goed te kunnen 
bereiken. De cursus, georganiseerd door 
de NEN, behandelt de criteria voor een 
optimale ordening, geeft inzicht in de 
normen NEN 7171-1  en NPR 7171-2  
en geeft de relatie weer tussen de WION 
en de Telecommunicatiewet.
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Colofon

Deze keer in de Onderbouwing

Er is de laatste tijd veel te doen over veiligheid van 
ondergrondse bouwwerken. Drie aspecten van veiligheid 
komen in dit dossier aan bod: een veiliger maaiveld, 
veiligheid tijdens de aanleg en veiligheid tijdens het 
gebruik van ondergrondse ruimten. / pagina 12

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

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

Redactie
Anne Kamphuis, Klaas Jan Bakker, Jack Amesz, Ruud Boer, Stefan Lezwijn, 
Rienske Gielesen, Wendy Hobma, Michelle van Waveren (Sabel Communicatie).

Redactieraad
Peter van den Berg (Deltares), Ferry de Graaf (Rijkswaterstaat),  
Anne Kamphuis (COB), Marcel Robben (Gemeente Arnhem), Martijn Smitt (Strukton), 
Marjolein Versteegden (Arcadis).

Tekst
Bureau Lorient Communicatie (Timo van Poppel, Wouter Klein Ikkink,  
Alinda Wolthuis, Carine Dokter), Sabel Communicatie (Floor van Riet, Ronald Zeijpveld  
en Michelle van Waveren), Jack Amesz en Martin Knights.

Ontwerp
Sirene Ontwerpers, Rotterdam

Beeld
Aeroview, Bert Nienhuis, Gemeentewerken Rotterdam, Luchtbuild, S.I. Suddle, 
Schwandt Infographics, Gé Dubbelman, Peter van Oosterhout, Hans Rogge, 
Merlin Daleman, Erno Wientjens, Sirene Ontwerpers, Frans Taselaar, Waterlock bv. 

Druk
Europoint media, Rotterdam (2.250 exemplaren)

ISSN
1876-2999

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

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

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

Ondergronds  
bouwen verhoogt 
veiligheid op het 
maaiveld
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Deze keer in de Onderbouwing

Goede voorlichting over veilig vluchten uit 
ondergrondse ruimten is hard nodig.   
/ pagina 37

Gemeenten worden steeds actiever in het 
bepalen van structuurvisies en betrekken 
daarbij de ondergrond. / pagina 5

Ab Schreuders, oudgediende in de bouw-
wereld en oprichter van de Stichting  
A.M. Scheuders, blikt terug op ondergronds 
bouwen. / pagina 44

      3 

En verder ...

Op de zeepkist: Ger Koopmans,  
CDA-Tweede Kamerlid

Veilig maaiveld met minder kruisingen

Multi-utility tunnels

Transport gevaarlijke stoffen door tunnels  
soms veiliger

Droge voeten met ondergrondse wateropslag

Hulpdiensten kunnen helpen veiliger te bouwen

Maatregelen voor veilig afzinken

Risico’s vriestechniek acceptabel klein

Tunnels overbouwen: doen of laten?
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Betrouwbaar en hindervrij bouwen staat   
hoog op de agenda van het nieuwe Platform 
Tunnels en Bouwputten.  / pagina 8

Bouwen aan 
vertrouwen
 
We bouwen mooie projecten. Grootschaliger, 
 complexer en steeds vaker in stedelijk gebied. Daar 
zijn de baten het hoogst: als we op slimme wijze de 
ondergrond benutten, levert dat heel veel op aan 
bovengrondse ruimtewinst en gebruiksgenot. Maar 
ook de gevolgen van fouten zijn hier groter, zowel voor 
opdrachtgever, opdrachtnemer als omwonenden.

We moeten daarom zorgvuldig omgaan met de grote 
uitdagingen die de complexe, stedelijke omgeving biedt. 
Wat hebben we daarvoor nodig? Het veiligheidsniveau 
van de maritieme sector en de procesindustrie. Sectoren 
die met professionaliteit en veiligheid voorop lopen.

COB neemt graag de uitdaging aan. Bijvoorbeeld via het 
nieuwe platform Tunnels en Bouwputten met praktijk-
onderzoek voor hindervrij bouwen. En via een nieuw 
te ontwikkelen kennissysteem zodat we opgebouwde 
kennis kunnen borgen, ontsluiten en delen.

Daarnaast organiseert COB op 29 januari 2009 de  
Dag van het Ondergronds Bouwen. Met dit jaar als 
thema ‘Bouwen aan vertrouwen’. Want vertrouwen in 
opdrachtgevers, opdrachtnemers en in de hele  
(ondergrondse) bouwwereld is essentieel voor de 
 bouwopgave in de stad. 

Reageer op Jack Amesz via redactie@cob.nl.

Column
Jack Amesz, directeur COB

Arcadis deed veiligheidsstudies naar het 
tunnelproject Lyon-Turijn (53 km).  
/ pagina 12 

Vluchtbuis
(elke 
375 m)

Toetredings-
buis

Treinbuis
8,4 m hoog
8,4 m breed
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Op de zeepkist krijgt iedereen de kans om vrijuit de spreken.  

Deze keer neemt CDA-Tweede Kamerlid Ger Koopmans het woord:

beschikbaar. Ik pleit voor het volgende: 
auto mobilisten parkeren hun auto aan 
de rand van de stad, vanwaar zij verder 
reizen met hoogwaardig openbaar 
vervoer. Daarnaast moeten gemeen-
ten niet alleen zorgen voor meer 
parkeerplaatsen, maar ook duidelijk 
maken wat ze met de opbrengst van 
het  parkeergeld doen. Automobilis-
ten  zullen zich minder ergeren aan 
parkeertarieven als ze weten dat het 
geld wordt gebruikt voor bijvoorbeeld 
een nieuwe parkeergarage. Zoals in de 
ondergrond.

Ondergrondse parkeerplaatsen stellen 
ontwikkelaars soms voor een techni-
sche opgave, maar het levert enorm 
veel op. Een geweldig voorbeeld vind 
je pal in het stadshart van Maastricht. 
Het nieuwe winkelgebied Mosae 
Forum, centraal gelegen tussen Markt 

‘Tot 2020  minstens 5 miljoen extra parkeer- plaatsen nodig’

Op de 
zeepkist

en Maasboulevard, is uitstekend 
bereikbaar met de auto. Ik vind het 
een feest om hier te parkeren. Het is er 
ruim, schoon, licht en toch niet duur. 
Door de auto’s onder het maaiveld te 
plaatsen is daarboven het centrum 
een mooi en gezellig geheel geworden. 
Het stadshart van Maastricht is goed 
bereikbaar én in haar oude luister 
hersteld.’

Contact

g.koopmans@tweedekamer.nl

‘In Nederland zijn er meer auto’s dan 
parkeerplaatsen. De problemen die dat 
oplevert zijn aan de orde van de dag. 
Enkele jaren geleden stelde toenmalig 
minister Pronk daarom een restrictief 
parkeerbeleid op, maar dit werkt niet: 
we laten niet ineens massaal de auto 
staan als er minder parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn. We moeten ons nu 
eenmaal kunnen verplaatsen. Mobili-
teit mag en moet.

Het toekomstbeeld is schrikbarend: de 
komende jaren stijgt het aantal auto’s 
van zeven naar negen miljoen. En tot 
2020 moeten er in ons land minstens 
vijf miljoen parkeerplaatsen bij komen. 
Maar waar? De auto’s stapelen kun-
nen we niet, maar we willen toch dat 
onze kinderen buiten kunnen blijven 
spelen. In de centra van veel steden 
is eenvoudigweg geen ruimte meer 

Foto: Merlin Daleman In veel Nederlandse steden maakt de 
toenemende druk op de beschikbare ruimte 
stedelijke ontwikkeling tot een grote 
 uit daging. Benutting van de ruimte onder het 
maaiveld kan uitkomst bieden, maar onder-
grondse oplossingen hebben een imago-
probleem: men vindt ze complex, duur en 
daardoor vaak onhaalbaar. Volgens SKB 
(Stichting Kennisontwikkeling Kennis-
overdracht Bodem) en COB blijven de 
complexiteit en kosten van ondergrondse 
plannen beter beheersbaar als gemeenten die 
al meenemen in een veel eerder stadium van 
ruimtelijke ordeningsprocessen. Om dat te 
stimuleren hebben ze samen met een aantal 
COB-participanten, waaronder de gemeente 
Arnhem, een initiatief opgestart: (Meer)
Waarde van de Ondergrond. ‘Veel gemeenten 
zijn bezig met het opstellen van een struc-
tuurvisie, waarin de hoofdlijnen van het 
ruimtelijk beleid komen vast te liggen’, vertelt 
Marcel Robben, senior adviseur Strategie bij 
de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente 
Arnhem. ‘Wij willen hen stimuleren om 
daarin zowel de boven- als ondergrond mee 
te nemen én te koppelen. Want die kunnen 
niet meer zonder elkaar.’

Vraaggestuurde kennisontwikkeling
Om die boodschap over te brengen organi-
seerden de initiatiefnemers twee 
 bijeen komsten in juli en oktober, waar 
vertegenwoordigers van acht gemeenten,  
een provincie, het Ministerie van VROM, 
waterschappen en SKB en COB aanwezig 
waren. Robben: ‘We willen eerst de vraagkant 
inzichtelijk maken: welke problemen spelen 
er? Vervolgens willen we concrete kennis-
vragen formuleren voor onderzoekscommis-
sies van SKB en COB. We gaan dus van 
aanbodgestuurde naar vraaggestuurde 
kennisontwikkeling.’
Om die vraag zo helder mogelijk te krijgen, 
zullen meer bijeenkomsten volgen. De 
organiserende gemeenten nodigen daarvoor 
ook buurgemeenten uit om een zo groot 
mogelijk draagvlak te creëren. Robben heeft 
er vertrouwen in: ‘Het is de eerste keer dat 
gemeenten als vragende partijen, SKB als 
bodemexpert en COB als kennisinstituut 
rond ondergrondse projecten de handen 
ineenslaan. De positieve reacties op de eerste 
twee bijeenkomsten laten zien dat gemeen-
ten bereid zijn samen te werken: ze herken-
nen elkaars problemen en willen met elkaar 

meedenken. Een veelbelovend begin om de 
ondergrond structureel op de ruimtelijke 
ordeningskaart te krijgen.’
Initiatiefnemers zetten nu een LinkedIn-
groep op om meer geïnteresseerden bij de 
activiteiten te betrekken. Behalve vragen die 
er spelen helder krijgen, willen de partijen 
ook onderling uitwisselen wat er speelt en 
best practices delen. ‘We willen de boel goed 
in beweging zetten’, zegt Anne Kamphuis, die 
betrokken is vanuit COB.’

Onder de Akzo-haven
Het is geen verrassing dat Arnhem één van de 
initiatiefnemers is. De stad geldt al jaren als 
de hoofdstad van het ondergronds bouwen in 
Nederland. ‘We dragen intensief ruimte-
gebruik een warm hart toe’, verklaart Robben. 
‘Benutting van de ondergrond is voor ons hét 
middel om de kwaliteit van de ruimte boven 
het maaiveld te bewaken. Dat hebben we de 
afgelopen jaren in verschillende projecten 
laten zien. Maar om de kosten en risico’s voor 
gemeenten binnen de perken te houden, 
moet er landelijk een veel breder draagvlak 
voor komen.’ 

Veel gemeenten zijn bezig met het opstellen van een  structuurvisie op ruimtelijke ordening. 

Om hen te inspireren ook de ondergrond bij de structuurvisies te betrekken, hebben COB 

en SKB een initiatief opgestart: (Meer)Waarde van de  Ondergrond. Twee enthousiaste 

deelnemers zijn de  gemeenten Arnhem en Rotterdam.

SKB/COB-initiatief zet ondergrond op agenda 
van ruimtelijke ordening

‘Ondergrond  

verdient plek  

in structuurvisies’
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Naast het stationsgebied heeft Arnhem 
onder andere een museum en een dans-
academie onder het maaiveld gerealiseerd. 
De gemeente wil die duurzame lijn graag 
doortrekken in de verdere ontwikkeling van 
industrieterrein Kleefse Waard. Robben: ‘In 
samenspraak met de gemeenteraad en de 
burgers is besloten meer activiteiten in 
energie- en milieutechnologie aan te trekken 
én het gebied duurzaam in te richten. Zo ook 
de Akzo-haven, een oud havenbekken dat 
naast het terrein wordt gedempt. We hebben 
een workshop georganiseerd voor een aantal 
marktpartijen om mee te denken over hoe we 
de ondergrondse ruimte daar kunnen 
benutten. Maar hoewel iedereen het initiatief 

een warm hart toedraagt, wil niemand erin 
investeren omdat het bovengrondse alter-
natief goedkoper is. Men kiest toch eerder 
voor direct gewin op korte termijn dan voor 
duurzaam rendement op lange termijn.  
Maar onze ambitie blijft overeind: we gaan er 
alles aan doen om partijen over de streep te 
trekken en het gebied tot 2020 duurzaam te 
ontwikkelen met nuttig gebruik van de 
ondergrond.’

Maand van de Ondergrond
Ook Rotterdam bouwt al jaren ondergronds. 
Tot nu toe ging dat vooral om individuele 
projecten, zoals het metronet, garages en 
treinstations. Maar als het aan John de Ruiter 

ligt, teamleider team Planadvies Ondergrond 
bij het Ingenieursbureau van Gemeente-
werken Rotterdam, wordt de ondergrond 
onderdeel van de structuurvisie van de stad: 
‘De druk op onze ruimte is zo groot, dat we 
alternatieven moeten zoeken. Die biedt de 
ondergrond.’ Rotterdam deed vanaf het 
begin mee en De Ruijter haakte aan bij de 
tweede bijeenkomst bij (Meer)Waarde van 
de Ondergrond. Hij werd enthousiast door 
een collega die bij de eerste sessie aanwezig 
was. De bijeenkomsten zijn een belangrijk 
initiatief voor kennisuitwisseling, vindt De 
Ruiter: ‘Bij ondergronds ruimtegebruik komt 
zoveel kijken, dat je veel van andermans 
 ervaringen kunt leren. Gemeenten moeten 

Carrousel
De volgende gemeenten en hoogheem-
raadschap nemen deel aan de carrousel 
en organiseren een bijeenkomst:
•  Nijmegen – december 2008
•  Arnhem – februari 2009
•  Rotterdam – april 2009
•  Hoogheemraadschap Delfland – 
 juni 2009
•  Utrecht – september 2009
•  Amsterdam – november
•  Zwolle – nog niet bekend

John de Ruiter 
is verantwoordelijk voor het team 
Planadvies Ondergrond bij Inge-
nieursbureau Gemeentwerken 
Rotterdam. Daarvoor was hij bij 
dezelfde werkgever projectleider 
en teamleider van Marktgroep 
 Milieu en Ruimtelijke Ontwikke-
ling.  Hij studeerde Land- en 
 Watermanagement en heeft bij 
diverse adviesbureaus gewerkt op 
het gebied van bodem en her-
gebruik van grond- en reststoffen.
j.deruiter@gw.rotterdam.nl

Marcel Robben
is als senioradviseur Strategie nauw 
betrokken bij diverse ruimtelijk 
strategische vraagstukken. Samen 
met partners vanuit VROM, G27 en 
kennispartners als COB, SKB en  
Habiforum werkt hij, zowel in Arn-
hem als op nationaal niveau, aan 
een betere integratie van de onder-
grond en de verduurzaming van 
stedelijke ontwikkelingsprocessen. 

met elkaar sparren, zodat ze niet allemaal zelf  het 
wiel hoeven uit te vinden.’
In november organiseerde Gemeentewerken 
Rotterdam de Maand van de Ondergrond voor 
iedereen binnen de gemeente die te maken heeft 
met de ondergrond. De Ruiter: ‘De mogelijkheden 
om de ruimte onder het maaiveld te benutten, zijn 
divers en veelomvattend. Veel mensen  hebben 
kennis van één of enkele aspecten, maar het 
ontbreekt aan een totaalbeeld. Daarom hebben 
we alle betrokkenen bij elkaar gebracht om een 
netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen.’ 
Een maand lang vonden elke week twee lunch-
lezingen door deskundigen en een workshop 
plaats. ‘Drie keer per week ruim vijftig bezoekers’, 
vertelt De Ruiter. ‘Ze waren enthousiast, vooral 

over de diversiteit aan onderwerpen. Samen met 
alle betrokken diensten gaan we een  kennisclub 
oprichten rond dit thema. Samenwerking is 
essentieel. Ondergronds ruimtegebruik heeft 
raakvlakken met zoveel verschillende disciplines, 
dat een monodisciplinaire benadering geen kans 
van slagen heeft.’ 

Meer informatie:

(Meer)Waarde van de Ondergrond: 

Anne Kamphuis, COB (anne.kamphuis@cob.nl)  

en Geiske Bouwma, SKB (g.bouma@skbodem.nl).

Initiatieven van Gemeentewerken Rotterdam: 

www.gw.rotterdam.nl

Illustratie: Sirene Ontwerpers
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Platform Tunnels en Bouwputten richt zich op  
nieuwe uitdagingen in stedelijk gebied

Praktijkonderzoek en 
betrouwbaar, hindervrij
ondergronds bouwen 

Het GPB werd in 2000 opgestart vanuit grote 
boor tunnelprojecten als de Betuweroute, de 
HSL en de Noord/Zuidlijn als stimulans voor 
kennisontwikkeling op het gebied van 
geboorde tunnels. En met succes: er vonden 
heel veel praktijkonderzoeken plaats, waarin 
overheid, kennisinstellingen en markt-
partijen enthousiast samenwerkten. Daar-
mee heeft het GPB de kennis en vaardig-
heden voor het boren van tunnels op een 
hoger niveau gebracht.  Dat wil echter niet 
zeggen dat daarmee de behoefte aan 
ontwikkeling op het gebied van ondergronds 
bouwen verzadigd is. ‘Zeker op het gebied 
van ondergronds bouwen in stedelijk gebied 
is er nog steeds behoefte aan veel kennis’, 
licht GPB-voorzitter en strategisch adviseur 
bij Movares en ProRail Jan Jonker toe. 
‘Tunnelprojecten gaan steeds dieper de stad 
in, waardoor de behoefte aan hindervrij 
bouwen toeneemt. Kijk maar naar Amster-
dam. Daarom hebben de GPB-commissie en 
het COB besloten het onderzoeksprogramma 
een vervolg te geven, maar wel met een 
bredere insteek: tunnels én bouwputten.’ 

De uitkomsten van de onderzoeken vanuit 
het consortium Delft Cluster-COB neemt het 
nieuwe platform in het onderzoeksprogram-
ma mee. Deze onderzoeken richten zich op 
innovatief ondiep bouwen en beheerst boren 
in stedelijk gebied.

Brede kennisdeling
Voor de uitvoering van dit onderzoeks-
programma wordt het Platform Tunnels en 
Bouwputten opgericht dat op drie belangrijke 
pijlers rust: studieprojecten  (onder andere in 
samenwerking met Deltares en TNO), 
praktijkprojecten en kennisprojecten. Alles 
draait om vraaggestuurde kennisontwikke-
ling vanuit de markt: ‘Dat gaat in de eerste 
plaats om studie- en praktijk onderzoeken 
voor grote opdrachtgevers als Rijkswater-
staat, ProRail, provincies en grote gemeen-
ten’, vertelt Jonker. ‘Zij hebben met name 
behoefte aan praktijkkennis om projecten 
goed te kunnen aanbesteden. Daarnaast 
willen we kennisprojecten bij het platform 
onderbrengen, want daaraan bestaat 
behoefte bij marktpartijen door het nieuwe 

Na acht jaar nadert het Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek  

Boortunnels (GPB) z’n voltooiing. Dat wil niet zeggen dat daarmee alle 

vraagstukken over ondergronds bouwen zijn opgelost; er wordt hard 

gewerkt aan een doorstart van dit succes volle onderzoeks programma. 

Die komt er, met een  bredere insteek, in de vorm van het Platform 

Tunnels en Bouwputten.

Foto: Gé Dubbelman

Amsterdam, 

2 oktober 2008. Bouwput 

van de Noord/Zuidlijn aan het 

Damrak in Amsterdam. De aan

nemer is gestart met het intrillen van 

de 46 damwanden, de begrenzing van 

de toekomstige bouwput. Dit gebeurt 

aan de westzijde van de brug op de 

grens met de kruising Damrak 

 Prins Hendrikkade.

Jan Jonker 
is strategisch adviseur integrale 

 infrastructurele projecten bij 

 Movares Nederland BV. Zijn speci-

alisatie is ondergronds  bouwen en 

contracten. Jonker is betrokken bij 

veel grote tunnel projecten. Hij is 

voorzitter van de afdeling Tunnel 

Techniek en  Ondergrondse Werken 

van KIVI  NIRIA en sinds 2000 

 voorzitter van het Gemeenschap-

pelijk Praktijkonderzoek Boor-

tunnels (GPB).

jan.jonker@movares.nl

Ferry de Graaf 
is senior adviseur bij de afdeling 

 civiele techniek van Rijkswaterstaat 

Bouwdienst. Van 1992 tot 2006 

was hij afdelingshoofd  Tunnelbouw 

van de Bouwdienst en als zodanig 

betrokken bij voor bereiding en 

 aanleg van alle Rijkswaterstaat-

tunnels.  Daarvoor was hij betrok-

ken bij de Willemspoortunnel en de 

tunnel onder de Noord. 

ferry.de.graaf@rws.nl



Serious intent to solve 
the safety image
 
There is to be no compromise on safety. ITA regards this 
as our leading challenge because the public judge us by 
the record of accidents and incidents, like the fire in the 
Channel tunnel (third fire since it opened!) and on the 
Amsterdam N-S Line. This is what the newspapers 
thrive on and it forms negative images in the public and 
decision maker’s eyes.

ITA has to counter this onslaught in two ways. First,  
by putting positive images forward such as there are 
significantly less accidents per kilometre in tunnels 
than on surface roads. Secondly, by showing that safety 
in our industry has been significantly addressed in 
recent years both for the construction and operational 
phases of infrastructure projects.

Two important ITA Committees, ITACUS and COSUF,  
are now tackling these issues. ITACUS, chaired by  
Han Admiraal, is charged with driving home the 
messages  on safety in our industry and COSUF, chaired 
by Felix Amberg, is leading industry efforts to improve 
operational safety,efficiency and reliability in operations.  
At the recent WTC in Agra the General Assembly were 
reminded that all our work in the Working Groups and 
Committees affects or is affected by safety issues  
and attitudes.

The debates will be carried on within our industry but 
we must make sure that the public can see that we act 
on the incidents and that we can reassure the public for 
future works.

Would you like to share your ideas on improving the safety image 

of the industry? Reply to Martin Knights at redactie@cob.nl.

Column
Martin Knights, ITA President
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Volgens de algemene relativiteitstheorie van Einstein 
hangen ruimte en tijd nauw met elkaar samen. 

’s Werelds beroemdste natuur
kundige was ervan overtuigd dat 
bewegingen van massa’s golven in 
ruimte en tijd veroorzaken. Daar 
merk je in het dagelijks leven niets 
van; maar als er bijvoorbeeld ergens 
in het heelal een ster in een zwart gat 
verdwijnt, trekken ruimte en tijd 
samen en zou je deze ‘zwaarte
krachtgolven’ in theorie moeten 
kunnen meten. In theorie, want echt 
waargenomen is het niet. Nóg niet, 
als het aan Nikhef ligt. Het nationaal 
instituut voor subatomaire fysica 
werkt aan een extreem nauwkeurige 
meetopstelling die zwaartekracht
golven kan meten: de Einstein 
Telescoop. Wat dat met ondergronds 
bouwen te maken heeft, legt Klaas 
Jan Bakker uit: ‘Om externe beïnvloe
ding van de metingen uit te sluiten, 
komt de opstelling onder de grond te 

 

aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat.’ Het platform 
gaat kennis ontwikkelen, verzamelen, vastleggen en 
beschikbaar stellen aan iedereen die daar gebruik van 
wil maken. Dit gebeurt met handboeken en het nieuwe 
kennissysteem van COB. ‘Brede kennisdeling dus 
tussen opdracht gevers en de markt’, stelt Ferry de 
Graaf van Rijkswaterstaat. ‘Daarmee wordt kennis 
breder benut, beter bewaard en hoeven marktpartijen 
niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Dat scheelt 
veel tijd en geld, zeker in de aanbestedingsfase.’

Betrouwbaar en hindervrij bouwen
Op dit moment is een masterplan voor het Platform 
Tunnels en Bouwputten in de maak. Belangrijk punt 
daarbij is de financiering, vertelt De Graaf: ‘Nu lopen er 
geen giga-boorprojecten zoals toen het GPB werd 
 opgericht. Maar we willen graag een vergelijkbare 
financieringsvorm hanteren, want de GPB-formule 
werkte zeer praktisch: het vertalen van directe vragen 
uit projecten in onderzoeksopzetten. Dat systeem 
willen we doorzetten, want er komen flink wat 

 tunnelprojecten in een stedelijke omgeving aan die 
tegen dezelfde vragen aan zullen lopen, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de toenemende druk om hindervrij 
te bouwen - een belangrijk thema.’ Dat geldt ook voor 
het beheer en onderhoud van civiele constructies en 
installaties. ‘Het efficiënt organiseren en inrichten 
daarvan wordt een belangrijk aandachtsveld binnen 
het platform’, zegt Jonker. ‘Dat speelt bij alle COB-
participanten - opdrachtgevers, ingenieursbureaus, 
aannemers en kennisinstituten.’ 

Sterker kennissysteem
Het Platform Tunnels en Bouwputten wil de toeganke-
lijkheid van kennis verbeteren door een COB-kennis-
systeem te ontwikkelen, waarmee de kennis meer direct 
beschikbaar is voor het gehele COB participanten-
netwerk. ‘Die kennis moet voor iedereen toegankelijk en 
bruikbaar zijn’, vindt Jonker. ‘Niet alleen voor markt-
partijen, maar ook voor onderwijsinstellingen en 
studenten. We willen de gebruikers zelfs in staat stellen 
om documenten toe te voegen aan het  systeem.’ 

Telescoop in de ondergrond

Uiteindelijk wil het platform op dezelfde manier gaan 
werken als het GPB. ‘Uitvoeringscommissies gaan de 
onderzoeken doen’, verklaart De Graaf. ‘Het platform 
zweeft daarboven als begeleidingscommissie die de 
kennisbehoefte identificeert en de financiering en 
strategische sturing verzorgt. Maar om zo te kunnen 
werken is nog wel verbreding van het platform nodig. 
Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen.’

Meer informatie

Platform Tunnels en Bouwputten:  

Klaas Jan Bakker, coördinator: klaasjan.bakker@cob.nl

Consortium Delft Cluster-COB:  

www.delftcluster.nl en www.cob.nl

staan. Vanwege de hoogte van de meetopstelling is een 
aantal verticale schachten van minstens 120 meter 
diep  nodig. Deze worden verbonden door drie tunnels 
met een lengte van tien kilometer, die samen een 
driehoek vormen. Je kunt het qua omvang enigszins 
vergelijken met CERN, het Europese laboratorium voor 
deeltjes fysica in Lausanne.’ Voor de ontwikkeling van 
de meetopstelling deed Nikhef een beroep op de 
kennis over tunnelbouw in het COBnetwerk. Om 
wetenschappers en participanten met elkaar in contact 
te brengen organiseerde COB op 9 oktober 2008 een 
workshop. ‘Nikhef wilde advies over het bouwen van de 
ondergrondse constructie’, licht Bakker toe. ‘Kan dat in 
Nederland en wat komt daar allemaal bij kijken? Daar 
hebben we met alle deelnemers over gediscussieerd. 
Het Nikhef was erg verheugd over de verworven input, 
en heeft daarop besloten lid van COB te worden. 

 

Contact

klaasjan.bakker@cob.nl

jo@nikhef.nl



Begin tunnel:
St-Jean-de-
Maurienne:
hoogte 570 m
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Basistunnel: 51,3 km

Bussolenotunnel
12,5 km

Treinbuis

La Praz:
lengte 2572 m
hoogte 974 m

Modane:  
lengte 4000 m
hoogte 1085 m

Viaduct bij Venaus
(overgang van 
basistunnel naar 
Bussolenotunnel)

Einde 
tunnel:
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BasistunBasistunnel: 51,3 km
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max. hoogte 752 m
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hoogte 695 m
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6,5 m hoog
11 m breed
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St-Jean-
de-Maurienne

Bruzolo

Case

Speciale hulpverleningsvoertuigen
De toetredingsbuizen zijn de overblijfselen van proefboringen die 

uitgevoerd werden om de geotechnische omstandigheden te 
 onderzoeken. De buizen zijn relatief nauw, circa 2 à 3 meter breed 

en erg steil, ongeveer twaalf procent. Arcadis deed in het functio-
neel programma voorstellen voor de ontwikkeling van speciale 
hulpverleningsvoertuigen die door deze buizen kunnen rijden. 

Vluchtbuis
(elke 
375 m)

Toetredings-
buis

Treinbuis
8,4 m hoog
8,4 m breed

De basistunnel heeft 
drie toetredingsbuizen 

voor hulpdiensten.

Veilige afstand
Bij een tunnel met een lengte van meer dan 50 kilometer 
zijn er altijd meerdere treinen tegelijkertijd in de buis. Uit de 
veiligheidsstudies kwam naar voren dat deze minstens een 
onderlinge afstand van 4,2 kilometer moeten aanhouden. 
Een eventuele explosie heeft zo minimaal effect op voor- of 
achterliggers. Ook is berekend met welke snelheid voor- en 
achterliggers weg mogen rijden van een ongeval af, zonder 
teveel zuigerwerking te veroorzaken.
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Tunnel Lyon-Turijn
Veiligheidsstudie

Vrachtwagens die met al dan niet gevaarlijke stoffen over slingerende bergpasjes rijden. 

De tunnel Lyon-Turijn moet vooral daar een einde aan maken. Maar hoe maak je een 

tunnel van 53 kilometer die dwars door de Alpen loopt veilig? Arcadis deed een studie.
Detectiesystemen  

Arcadis heeft in samenwerking met TNO diverse incidenten 
gesimuleerd en de effecten geanalyseerd. Hun advies was om op 
elke 1600 meter detectiesystemen met rook-, infrarood- en gas-
sensoren te plaatsen. Bovendien moet elk voertuig dat de tunnel 

ingaat geïnspecteerd worden op lekkages. Uit de simulaties bleek 
overigens dat een stof als lpg beslist niet vervoerd mag worden 

in tankwagens die op de trein gaan, want een lpg-lek is niet snel 
genoeg te detecteren. Vervoer van lpg in goederentreinen kan wel 

door de tussenafstand van 4200 meter met een reizigerstrein. 

Internationale uitdaging
De tunnel Lyon-Turijn wordt een spoortunnel voor personen- en vracht-
vervoer. Vracht gaat in goederenwagons of met vrachtwagens die net zoals bij 
de Eurotunnel de trein oprijden. Het vrachtverkeer tussen Frankrijk en Italië 
neemt toe, vertraagt het autoverkeer en veroorzaakt geluids- en uitlaatgas-
overlast. Voor dit project verwierf Arcadis de opdracht voor een veiligheids-
onderzoek, deed acht veiligheidsstudies (samen met de Franse en Italiaanse 
partijen Scétauroute, Sémaly en Metropolitana Milanese) en maakte een 
functioneel programma van eisen. Lastigste onderdeel van het hele traject: als 
partij uit een land zonder écht lange tunnels serieus genomen worden door 
internationale partijen, en cultuurverschillen overbruggen. 

Vluchtwegen
Aan het tunnelontwerp hebben talloze partijen gewerkt sinds eind jaren tachtig. De 
variant die op tafel ligt, bestaat uit twee tunnelbuizen die  om de 375 meter met elkaar 
zijn verbonden via een vluchtbuis. In het midden van de tunnel ligt het veiligheidstation 
Modane. Hier zijn faciliteiten beschikbaar om 1500 personen op te vangen, zijn 
 hulpdiensten aanwezig en is de verkeersleiding gehuisvest die de tunnel permanent 
observeert. Naast de in- en uitgang bij Modane, zijn er nog drie toetredingsbuizen. 

Contact

Jorrit Nieuwenhuizen, Teamleider Veiligheid Arcadis, j.nieuwenhuis@arcadis.nl

Infographic: Schwandt infographics



Veiligheid  

veiliger maaiveld door  
ondergronds ruimtegebruik 

Gr otten, holen, loopgraven en schuilkelders zijn plekken waar we van  oudsher 

heengaan voor veiligheid en geborgenheid. Tegenwoordig benutten  we  

de ondergrond meer voor infrastru  ctuur. In dit dossier belichten   we 

hoe ondergrondse  oplossingen ook kunnen bijdragen aan een 

veiliger maaiveld. En hoe we ondergrondse  bouwwerken 

veilig aanleggen, gebruiken en  beheren.

Dossier



Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft  
440 miljoen euro vrijgemaakt om kleine gemeentes 
met gevaarlijke kruisingen te helpen. Grote infra-
structurele projecten zijn vaak niet te bekostigen voor 
kleine  gemeentes, terwijl zij soms wel belangrijke 
verkeersaders of spoorlijnen door hun hart hebben 
lopen. Aan zo’n zestig projecten zijn inmiddels 
subsidies toegekend, waarbij gemeentes zelf ook  
voor een groot deel in de buidel moeten tasten. 

Meest ‘ongevalsactuele’ overgang
Gemeente De Bilt is zo’n kleine gemeente. Ongevallen 
met dodelijke afloop, ongevallen met letsel en ongeval-
len met blikschade: de spoorwegovergang bij het 
station in Bilthoven heeft hiervan, gemeten over een 
periode van 25 jaar, de grootste portie te verwerken 
gekregen. De volgende stop op de lijn, Den Dolder, 
bezet de derde plaats op de lijst. ‘De lijn Utrecht – 
Amersfoort is één van de drukst bereden trajecten in 
Nederland’, zegt Wilco de Rooij, projectleider stations-
gebied van de gemeente De Bilt. Verrassend is het dus 
niet, dat Bilthoven de meest ‘ongevalsactuele’ over-
gang van Nederland binnen de gemeentegrenzen 
heeft. Er wordt dan ook al een jaar of tien gepraat over 
een oplossing. Dubbele spoorbomen? Een tunnel? 
Twee tunnels misschien? Of de vijf kilometer spoor 
tussen Bilthoven en Den Dolder verdiept aanleggen? 

Maaiveld wint aan kwaliteit
‘De laatste optie is onbetaalbaar: in een kleinstedelijk 
gebied brengt de extra oppervlakte aan maaiveld 
onvoldoende op. Je gaat hier niet opeens wolkenkrab-
bers bouwen’, zegt De Rooij. ‘Dubbele spoorbomen zijn 
niet veilig genoeg. Bovendien neemt de verkeersinten-
siteit op het spoor alleen maar toe met de komst van 
Randstadspoor: de overgang is dus lang gesloten en het 
centrum wordt de facto onbereikbaar. Ondertunneling 
is voor iedereen een aanvaardbare optie’,  zegt De Rooij. 
‘In samenspraak met ProRail en een klankbordgroep 
van ondernemers en bewoners heeft de gemeente  
De Bilt gekozen  voor twee tunnels: één voor voet-
gangers en fietsers en één voor auto’s. De fietstunnel 
wordt een mooie, tien meter brede ‘promenade-
 achtige’ tunnel, het autoverkeer leiden we nét om  

het centrum heen langs een parkeergarage. Wie wil 
winkelen rijdt aan de ene kant de garage in, en loopt 
aan de andere kant zo het centrum in. Het voet-
gangersgebied wordt groter en het centrum wint aan 
kwaliteit. Bovendien komen er extra winkels,  
woningen en een gezellig plein.’

Ongeval bespoedigt besluitvorming
Het duurde jaren om alle betrokkenen op één lijn te 
krijgen. Pas na een dodelijk ongeval in 2006 kwam het 
proces in een stroomversnelling. Gelukkig is er nu 
overeenstemming, ook over de financiering. De twee 
onderdoorgangen, die in totaal zo’n 50 miljoen euro 
kosten, worden betaald door ProRail, het ministerie, 
provincie en regio. De gemeente financiert de aan-
passing van de infrastructuur.’ Nadat gemeente en 
ProRail de samenwerkingsovereenkomst hebben 
ondertekend, gaat ProRail de aanbestedingsprocedure 
opstarten, op basis van design & construct. De 
oplevering van de tunnels staat gepland voor 2012.

Betere doorstroming…
Ook de rondweg rond Sneek was aan een opwaardering 
toe. ‘De zuidelijke rondweg maakt deel uit van de 
snelweg A7. Het is het enige Friese stukje van deze 
Rijksweg dat een N-weg is’, zegt ontwerpteamleider 
Peter Bosman van Witteveen+Bos. ‘Om de door-
stroming te bevorderen wilde gedelegeerd opdracht-
gever provincie Fryslân dit deel versneld voorzien van 
ongelijkvloerse kruisingen.’ De rondweg moest 
daarvoor zowel onder de historische waterloop de Geau 
door, als onder de uitvalsweg naar IJlst, fietspaden en 
het spoor naar Stavoren. De bestaande beweegbare 
brug over de Geau werd vervangen door een aquaduct. 
Arcadis tekende voor het voorontwerp en 
Witteveen+Bos voor het bestek. ‘Alleen het middelste 
gedeelte van het aquaduct is uitgevoerd in een 
traditionele betonnen oplossing’, zegt Bosman. ‘Voor 
de toeritten is gekozen voor een folieconstructie. 
Economisch aantrekkelijk en voldoende degelijk.’ De 
hittewerende bekleding van het middendeel zorgt 
ervoor dat áls er onverhoopt sprake is van een brand in 
het aquaduct, er geen scheuren in de betonbak komen. 
Dat voorkomt dat de tunnel volloopt met rivierwater.’
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Kruisingen zijn conflictpunten. Zelfs met onder-
steuning van verkeerslichten vormen ze gevaarlijke 
 situaties. Bovendien hinderen ze de doorstroom.  
De ondergrond benutten is dan vaak een veilige en 
mooie oplossing, zoals bij de spoorwegovergang in 
 Bilthoven en de rivier de Geau in Friesland.Ongelijkvloerse kruisingen

Minder ongevallen 
en betere doorstroom

Foto: Luchtbuild

Spoorse doorsnijdingen 
tweede tranche
De subsidieregeling voor het 
 verminderen of opheffen van 
knelpunten rond spoorwegen   
krijg een vervolg. In de Staats-
courant van 12 november 2008 
nodigt de minister van Verkeer 
en Waterstaat gemeenten uit om 
een  aanvraag in te dienen voor 
een  decentralisatieuitkering uit  
het Gemeentefonds. Aanvragen 
kan tot 1 juli 2009. ProRail kan 
 gemeenten ondersteunen bij  
deze subsidietrajecten. Neem 
daartoe contact op met Raymond 
Krukkert, coördinerend project- 
 manager bij ProRail,  email:
raymond.krukkert@prorail.nl



Architecte Trzin gaf het aquaduct en de omgeving 
het huidige aanzien. ‘Zij koos voor lichtblauwe 
tinten en natuurlijke vormen. Ze hield de natuurlijke 
rivieroevers in stand en koos voor een rietmotief in 
de leuningen op de fietspaden langs deze oevers’, 
aldus Bosman. ‘De aantasting van het landschap is 
daardoor minimaal.’

… en meer veiligheid
Witteveen+Bos was via raildochter TCE ook 
 verantwoordelijk voor de spoorse aspecten. In 
diverse nachten, wanneer het spoor buiten gebruik 
is, werden de fundering van het spoorviaduct en 
de damwanden voor de tunneltoerit aangelegd. 
Het voorbereide trogvormig viaduct werd in één 
weekend in het spoor geschoven, boven de toen 
nog toekomstige tunneltoerit. Boven de toerit zijn 
nog twee viaducten in de uitvalsweg en een locale 
dijkweg gerealiseerd. ‘Weg en spoorverkeer hebben 
minimale hinder van de operatie ondervonden’, zegt 
Bosman trots.
De ontvlechting van de A7 met de uitvalsweg en het 
spoor draagt niet alleen bij aan een betere door-
stroming, maar ook aan de veiligheid, simpelweg 
door het verdwijnen van kruisingen. ‘Niet voor niets 
geeft ProRail subsidie voor het ongelijkvloers maken 
van spoorwegkruisingen’, benadrukt Bosman. 
Hij heeft met plezier aan het inmiddels voltooide 
project gewerkt. ‘Het is architectonisch gezien een 
mooie oplossing, er komen allerlei disciplines bij 
 elkaar én het is goed nieuws voor de Elfsteden-
tocht: er is met de brug een zwakke plek uit de route 
 verdwenen’, lacht hij. 
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Onze samenleving functioneert dankzij allerlei 

kabels en leidingen in de ondergrond. Maar het 

wordt wel erg druk onder het maaiveld. Het 

bundelen van kabels en leidingen in een multi-

utility tunnel maakt de situatie beter beheersbaar 

en dus veiliger, maar brengt ook nieuwe risico’s 

met zich mee. Het idee van multi-utility tunnels 

is vrij nieuw. Een congres in Israël draagt bij aan 

verdere kennisontwikkeling.

Veilige bundeling van kabels en leidingen     in multi-utility tunnels

Er valt nog   wel te leren
 veiliger’, zegt ingenieur Miki Zac, werkzaam 
bij Feuerstein Gazit Engineers in Israël. 
Maar het is niet alleen goud wat er blinkt. 
Het bundelen van kabels en leidingen brengt 
ook risico’s met zich mee. ‘Je moet goed 
weten wat je bundelt’, benadrukt Frans 
Taselaar, voorzitter van het COB-platform 
Kabels en Leidingen. ‘Je wilt voorkomen dat 
er  ongewenste interactie ontstaat tussen de 
verschillende kabels en leidingen. Je moet 
weten wat er gebeurt als er bijvoorbeeld 
vanuit een productleiding iets lekt op een 
elektriciteitskabel. En is er sprake van een op-
zettelijk veroorzaakte calamiteit, dan zijn de 
gevolgen heviger dan bij een solitaire leiding.’

Kennisontwikkeling
Onderzoek O13 ’Risiscoanalyse bundeling 
kabels en leidingen’, uitgevoerd door het 
consortium Delft Cluster-COB, bracht ruim 
een jaar  geleden in kaart welke risico’s er aan 
een multi-utility tunnel verbonden zijn.  
‘We hebben een computermodel ontworpen 
waarin we alle bestaande kennis bijeen 
 hebben gebracht’, aldus Taselaar. ‘We 
hebben toen geconstateerd dat er eigenlijk 
maar heel weinig kennis beschikbaar is over 
dit onderwerp. En dat is een gemis, want de 
druk op de ondergrond neemt alleen maar 
toe. We verwachten dan ook dat dit onder-
werp een prominente plek op de agenda van 
de toekomst zal innemen.’
De hoogste tijd dus om nieuwe kennis te 
genereren. Dat vindt ook Miki Zac. ‘Het idee 
van een multi-utility tunnel is vrij nieuw’, 
zegt hij. ‘Er zijn dus nog geen officiële regels, 
richtlijnen of standaarden voor. In één stad 
kunnen twee organisaties twee totaal 
verschillende tunnels bouwen voor dezelfde 
nutsvoorzieningen. Behalve dat er nog veel 
onduidelijk is op het gebied van wet- en 
regelgeving, zijn er ook nog de nodige 
technische vragen te beantwoorden. Je kunt 
bijvoorbeeld denken aan nieuwe techno-
logieën om de veiligheid te waarborgen of 
aan kennis op het gebied van materiaal-
gebruik.’ Taselaar vult aan: ‘Hoe bescherm je 
een tunnel tegen moedwillige beschadiging? 

Hoe zorg je voor een sluitende verbinding 
tussen de verbindingsstukken in een pijplijn? 
Of: hoe houd je de knaagdieren buiten de 
deur?’ Ook financiële, beheers- en onder-
houdsaspecten verdienen verdieping. 

Conferentie
Een aanzet daarvoor geeft de eerste Inter-
national Conference on Multi System Utility 
Tunnels in Haifa, waarvan Miki Zac een van 
de organisatoren is. De conferentie vindt 
plaats op 11 en 12 maart 2009. COB maakt 
deel uit van het comité van aanbeveling. Het 
is logisch dat deze conferentie in Israël 
gehouden wordt, want daar is inmiddels 
enige ervaring opgedaan met dergelijke 
tunnels. Miki: ‘Drie jaar geleden is de eerste 
tunnel aangelegd in Haifa, daarna zijn er nog 
drie bijgekomen en er staan er nog vijf 
gepland. In totaal spreken we over zo’n 
vijftien kilometer tunnel. De kennis die we tot 
dusverre hebben opgedaan, delen we graag 
met anderen. Omgekeerd willen wij graag 
wijzer worden van hún kennis. Het bundelen 
van kennis verhoogt de kwaliteit van de 
tunnels, draagt bij aan standaardisering en 
daardoor aan reductie van de kosten van 
toekomstige tunnels. Momenteel ligt de 
kostprijs van zo’n multi-utility tunnel nog  
erg hoog, omdat het hele concept nog in 
ontwikkeling is. Dat is een behoorlijk 
knelpunt. Door meer te standaardiseren en 
meer partijen te betrekken bij de tunnels, 
dalen de kosten.’
Miki hoopt op een druk bezochte conferentie. 
‘Het programma is buitengewoon gevarieerd 
en ik denk dat we een grote stap voorwaarts 
kunnen zetten.’

Meer informatie
International Conference on Multi System Utility 

Tunnels: www.multiutilitytunnels.com. 

Rapport O13 ’Risicoanalyse bundeling kabels en 

leidingen’ is te bestellen via www.cob.nl.

Het bundelen van kabels en leidingen in een multi-utility tunnel 
brengt grote voordelen met zich mee, ook voor de veiligheid. Wie 
iets wil doen in de ondergrond weet waar hij níet moet graven: 
dat voorkomt incidenten. Het wordt bovendien veel gemakke-
lijker om het onderhoud aan de nutsvoorzieningen uit te voeren, 
om de tunnel te bewaken en om in te grijpen bij incidenten. 
‘Breng je ook industriële pijpleidingen onder de grond, dan 
maakt dat bovendien het leven en werken boven de grond 
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‘Het vergelijken van de veiligheid van 
vervoer van gevaarlijke stoffen door een 
tunnel of  bovengronds, dat  is een beetje 
het  verge lijken van appels en peren’, meent 
Jelle Hoeksma, senior-adviseur/specialist 
bij Rijkswaterstaat. ‘Twee aspecten zijn 
 bepalend voor veiligheid: de kans op een 
ongeval en de gevolgen van een ongeval. 
Daardoor kun je geen algemene uitspraken 
over veiligheid doen; je moet iedere situatie 
afzonderlijk bekijken.’ Zeker is dat de kans op 
een ongeluk in de stad groter is dan in een 
tunnel. Ook kan worden gesteld dat om-
wonenden over het algemeen beter af zijn als 
een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen een 
ongeluk krijgt in een tunnel dan op het maai-
veld. Maar dat gaat dan weer niet op voor de 
mensen die bij een tunnelmond wonen, in 
verband met de emissie van stoffen.

Kortste route
‘Het huidige beleid is, dat het transport van 
gevaarlijke stoffen via de kortste route op 
het hoofdwegennet gaat’, zegt Hoeksma. 

‘Daarbij staan alle rijks- en provinciale wegen 
open, met uitzondering van sommige tun-
nels onder     waterwegen. Als delen van het 
hoofdwegennet gesloten  zouden blijven voor 
dit  transport, worden de afstanden groter en 
daar zitten  zowel  vervoerders als gemeenten 
niet op te  wachten.’ Maar een tunnel kan ook 
 bijdragen aan de veiligheid van de omwonen-
den,  volgens Hoeksma: ‘Zeker voor trein-
verkeer kun je stellen dat een tunnel veiliger 
is. Krijgt een chloortrein een ongeluk in een 
tunnel, dan is alleen de machinist slacht offer. 
Vreselijk natuurlijk, maar de schade voor 
omwonenden blijft in elk geval beperkt.’ Een 
tunnel langs de stad, met de tunnelmonden 
in gebieden waar geen mensen wonen, kan 
een oplossing zijn voor het vervoer van chloor 
en ammoniak. ‘Maar minstens zo belangrijk 
is het om het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over land zo beperkt mogelijk te houden’, 
zegt Hoeksma. ‘Daarom zijn en worden er 
met de industrie afspraken gemaakt over het 
transport van stoffen als chloor en ammo-
niak. Het streven is om gevaarlijke stoffen 
te verwerken daar waar ze aan land komen. 
Zo min mogelijk vervoer over wegen en per 
spoor, dat is pas echt een veilige oplossing.’

Ongeval
Voor weggebruikers ligt de situatie anders 
dan voor omwonenden. ‘Uitgaande van een 
rechte weg zijn weggebruikers slechter af in 
een tunnel dan in de open ruimte’, zegt  
Hans Huijben, COB-coördinator Lucht-
kwaliteit en directeur van h3mhuijben 
Consultancy, dat zich richt op tunnelveilig-
heid, luchtkwaliteit en installaties in tunnels. 
Hij onderbouwt dit door drie situaties van 
onveiligheid te  schetsen. ‘Gevaarlijke 
situaties voor weg gebruikers zijn brand, 
explosie en het  vrijkomen van gevaarlijke 
stoffen. In alle  
drie de gevallen zijn de gevolgen in een 
tunnel ernstiger dan in de open ruimte.’ 
Brand is vooral gevaarlijk door rookontwikke-
ling. Daardoor zien mensen niet goed wat er 
aan de hand is, denken ze dat het wel 
meevalt en slaan niet of te laat op de vlucht. 
 Huijben:  ‘Risico’s in de tunnel kun je 
beperken door het verkeer niet toe te laten 
dat grote branden kan veroorzaken. Goede 
ventilatiesystemen moeten zorgen voor de 
afvoer van rook en ook waarschuwings-
systemen kunnen bijdragen aan veiligheid. 
Door mensen te  instrueren hoe ze zo snel 
mogelijk weg  moeten gaan, kan het aantal 
slachtoffers worden beperkt. Maar dat neemt 
niet weg dat brand in een gesloten ruimte 
gevaarlijker is dan in de buitenlucht.’

Reuk- en kleurloze gassen
Dit geldt ook voor de gevolgen van een 
 ontploffing. Toenemende druk door 
 opwarming tijdens een brand kan ertoe leiden 
dat tankauto’s die gassen vervoeren explode-
ren als gevolg van Boiling Liquid Expanding 
Vapour Explosion (BLEVE). Huijben: ‘Door 
de drukgolf die bij deze ontploffing ontstaat, 
komt iedereen in de tunnel om, vliegen brok-
stukken naar buiten en kan, afhankelijk van 
de druk die optreedt, de tunnel (gedeeltelijk) 
instorten. De risico’s zijn te beperken door de 
lengte van tunnels beperkt te houden, want 
dan vallen er minder slachtoffers als er iets 
gebeurt.’ (Zie ook rapport TC211 (pagina 49) 
over BLEVE. Met de gegevens uit dit onderzoek 

is het mogelijk om te bepalen in welke mate 
tunnels en de omliggende grond in staat zijn 
dergelijke krachten te weerstaan, red.)
Het derde risico, het vrijkomen van giftige 
stoffen, is vooral gevaarlijk omdat mensen de 
stoffen niet als zodanig herkennen. ‘De vaak 
reuk- en kleurloze gassen zijn moeilijk te 
herkennen en weggebruikers kennen de code 
van het oranje bordje op vrachtwagens niet. Bij 
een goede ventilatie in de tunnel is het gevaar 
minder groot en ook als het gas lichter is dan 
lucht vallen de gevolgen mee’, zegt Huijben. 
Hij ziet een tunnel als maatregel tegen 
geluidsoverlast of plaatselijke lucht vervuiling, 
maar niet als extra veiligheidsmaatregel: ‘Als 
besloten is een tunnel aan te leggen, dan zorg 
je ervoor dat die veilig is. Maar je legt geen 
tunnel aan om de veiligheid te vergroten.’ 
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Ondergronds vervoer van gevaarlijke stoffen

Minder gevaar voor  
omwonenden

Het vervoer van gevaarlijke 
stoffen is noodzakelijk, maar 
per definitie ook onveilig. 
Om die reden is het transport 
door tunnels soms  verboden, 
hoewel een tunnel juist ook 
kan bijdragen aan de veilig-
heid op het maaiveld, vooral 
in dichtbevolkte gebieden. 
Kortom, voer voor discussie.

Ventilatie- en 
waarschuwings-
systemen dragen 
bij aan veiligheid

Illustratie: Sirene Ontwerpers
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Ons klimaat wordt steeds natter. Waar laten we al dat water? Voor open water is steeds 

minder plek, maar er zijn gelukkig ondergrondse  alternatieven. In de regio Haaglanden lopen 

verschillende projecten. En in Amsterdam boog Waternet zich over de bestuurlijke, 

 economische en organisatorische  voorwaarden voor toepassing van deze alternatieven.

Ondergrondse waterberging goede oplossing voor overtollig water

Droge voeten dankzij 
de ondergrond

De druk op de ruimte in onze regio is 
enorm’, zegt Maarten Claassen, team-
leider  plan advies van Waternet, een 
samen werkingsverband tussen gemeente 
 Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht (AGV). ‘Iedereen weet wel een 
 bestemming voor de schaarse beschikbare 
vierkante meters. Als we niet oppassen, 
komt daarbij de ruimte voor open water in 
de verdrukking. Maar open water is buiten-
gewoon belangrijk voor de waterhuishouding: 
we willen tenslotte allemaal droge voeten 
houden.’ Onder deze druk zijn er inmiddels 
verschillende alternatieven ontwikkeld voor 
wateropvang via open water. Claassen noemt 
als voorbeelden parkeergarages of leidingen-
tunnels waar water opgevangen kan worden, 
waterzakken in kelders, vijvers op daken 
en ‘kratjes’ onder de wegen. Alleen: deze 
alternatieven vinden nog maar mondjesmaat 
toepassing. In het project ‘Sponge Job Zuidas, 
water bij hoge dichtheid’, bracht Maarten 
Claassen in kaart welke belemmeringen 
tussen alternatief en toepassing staan. ‘Dat 
heb ik beslist niet alleen gedaan’,  benadrukt 
Claassen, ‘zowel AGV als het project-

bureau Zuidas en een groot aantal externen 
 hebben een bijdrage geleverd. Juist door die 
brede betrokkenheid hebben we een goede 
 probleemanalyse en een breed  gedragen 
aanpak kunnen ontwikkelen.’ En dat is hoog 
tijd, vindt Claassen: ‘Het  onderwerp staat 
al tientallen jaren op de agenda, maar de 
 urgentie was nooit hoog genoeg. Nu is het 
tijd om knopen door te hakken.’ 
 
Sponge Job – de oplossing
Bij het Sponge Job-project werden 
de  belemmeringen en  voorwaarden 
voor  toepassing van alternatieven 
 geïnventariseerd. Die zijn voor een deel 
technisch van aard, voor een deel juridisch en 
voor een deel bestuurlijk en organisatorisch. 
Het projectteam boog zich over vragen als: 
‘Hoe bereken je hoeveel water er onder een 
voetbalveld of in een kratje past?’. En: ‘Hoe 
leggen we in de Keurontheffing  (ontheffing 
van waterschapsregelgeving, red.) vast 
hoe het beheer en het onderhoud van de 
 voorziening moet zijn geregeld?’ ‘Voorop 
staat, dat het waterschap  alternatieven 
wil toestaan mits die ook op lange termijn 

 effectief en  handhaafbaar zijn’, zegt Claassen. 
‘Van een gracht weet je dat die over honderd 
jaar niet ineens weg is, van een dakvijver ben 
je een stuk minder zeker.’
Het projectteam bundelde de kennis in 
een eenvoudig stappenplan. ‘Wie van plan 
is om alternatieve wateropvang toe te 
 passen, kan dit plan volgen’, aldus Claassen. 
 ‘Daarmee moet hij al in het prille begin van 
een project starten, anders is hij te laat. Zo 
moet hij zich bijvoorbeeld realiseren dat het 
bestemmings plan een bergingsfunctie in 
gebouwen mogelijk moet maken. Een pand 
met alleen een woonbestemming is dus niet 
geschikt.’ Het plan benoemt alle aandachts-
punten in elke fase van de bouw en leidt, in 
principe, tot acceptatie door AGV/Waternet.
Claassen juicht de alternatieven toe. ‘Door 
oplossingen onder het maaiveld, krijgen we 
boven de grond ruimte voor andere functies’, 
zegt hij. Overigens zullen alternatieven nooit 
in de plaats kunnen komen van open water, 
al was het maar vanwege nevenfuncties, 
zoals ecologie. Minimaal 80% van de opvang 
zal via open water blijven gebeuren.

Ondergrondse wateropslag
Bij het Hoogheemraadschap van Delfland houdt 
beleidsmedewerker en programma  coördinator  
Hans Meijerink zich onder  andere bezig met de 
toetsing van  alternatieven voor waterberging. ‘Als 
 Hoogheemraadschap  hebben we besloten dat een 
bepaald deel van de waterberging niet via open water, 
maar via alternatieven mag geschieden’, zegt hij. ‘Dat 
hebben we gedaan omdat ons gebied sterk verstede-
lijkt is en om de markt te  prikkelen: wij zijn vóór 
alternatieven. Tenminste, als die handhaafbaar, 
 controleerbaar en   substantieel van omvang zijn.  ’ 

 Inmiddels wordt er al een aantal van deze alternatieven 
toegepast in bouwprojecten. In het project Schieveste in 
Schiedam gaat bijvoorbeeld alle neerslag naar een 
ondergrondse berging.  Alternatieve wateropvang is, zegt 
Meijerink, ook  mogelijk bij bestaande bebouwing. ‘Onder 
 kassen bijvoorbeeld kun je bergingsbassins  aan brengen. 
Als het waterpeil stijgt, loopt het water er zo in. Het is een 
heel goede, werkbare oplossing.’Het Waterkader 
 Haaglanden - een samenwerkingsverband tussen 
verschillende overheden in de regio  Haaglanden - 

 onderzoekt momenteel  verschillende mogelijkheden. 
Meijerink: ‘Samen met een aantal kennis instellingen 
nemen we de  mogelijkheden voor drie typen gebieden, 
‘proeftuinen’, onder de loep: steden, glastuinbouw en 
weide gebieden. We kijken wat er technisch mogelijk is 
en hoe we de toepassing juridisch kunnen regelen. In 
de glastuinbouw werken we daarbij samen met 
tuinders en de gemeente. Binnen de stad werken we 
samen met  woningbouw corporaties, ontwikkelaars en 
gemeenten. En voor het weidegebied slaan we de 
handen ineen met agrariërs.’  
 
Pilots
Het Waterkader heeft inmiddels geleid tot een aantal 
pilots, waarvan één de  aanleg van 5.000 m3 water-
berging onder een kas is. Een andere heeft  betrekking 
op de aanleg van een innovatieve  waterberging in het 
centrum van Leidschendam, waar buizen en lavasteen 
overtollig regenwater   vasthouden. ‘We  sluiten met 
dit initiatief aan bij de  herinrichting van het centrum’, 
aldus Meijerink. ‘Bovenop de waterberging wordt 
een speelveld met groenvoorzieningen gerealiseerd.’ 
Alternatieve waterberging is een serieuze  optie voor 
de toekomst, besluit Meijerink. ‘Tot 2020 worden in 
de regio  Haaglanden 50.000 woningen bijgebouwd, 
komt er 400 hectare bedrijventerrein bij en worden de 
 stadsranden geherstructureerd. Dubbel ruimtegebruik 
is onvermijdelijk. Als  Hoogheemraadschap staan we 
ervoor open. Als modern en innovatief  waterschap 
 ontwikkelen we hier kennis waar heel  Nederland zijn 
voordeel mee kan doen. Zo verminderen we de zorgen 
over de dreiging van wassend water.’
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‘De urgentie is nu hoog 
genoeg om  knopen 

door te hakken’

Watershell-kelders (Waterblock BV)

Onder de inrit van de parkeergarage Museumpark in Rotterdam wordt een bassin gebouwd om bij hevige regenval tien miljoen liter water 

te bergen (Beeld: Gemeentewerken Rotterdam)
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in focus

Ondergrondse parkeergarage 
voor nieuw Bestuurscentrum
Rabobank
 
Niet eronder
maar ernaast
In de eerste ontwerpopzet was een 
tweelaagse garage gepland onder de 
kantoortorens voor het nieuwe 
bestuurscentrum van de Rabobank in 
Utrecht. Nu komt de ondergrondse 
 garage ernaast. Johan Galjaard, 
adviseur ondergronds bouwen bij ABT: 
‘Deze keuze scheelt aanzienlijk in 
bouwtijd en -kosten. De aannemer kon 
hierdoor namelijk tegelijk  beginnen 
met de start van de hoogbouw én de 
garage. Bovendien konden we de 
garage efficiënter ontworpen. In plaats 
van een tweelaagse garage met een 
groot grondoppervlak wordt nu een 
economischere kleinere garage in vier 
lagen gebouwd voor de circa 700 
auto’s.’ In totaal bereikt de garage  
een diepte van circa vijftien meter.
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‘Bij een brand verwachten mensen dat ‘de 
brandweer komt en het brandje blust’, maar 
in een tunnel valt dat niet mee’, zegt Hans 
Broekhuizen, tunnelveiligheidsexpert. ‘Een 
flinke vrachtwagenbrand blussen is al 
moeilijk in een tunnel. Je kunt er niet dicht 
genoeg bij komen, vanwege de stralingshitte 
en omdat de ruimte beperkt is. En vaak is er 
onvoldoende bluswater beschikbaar om 
branden over grotere afstand te blussen.’

Bouwfase
Betrokkenheid van hulpdiensten in alle fasen 
van het ontwerp en de bouw van een tunnel 
is daarom noodzakelijk. Dat begint al op de 
bouwplaats. ‘Hulpdiensten zijn vaak wel bij 

de planologische fase en de scenario analyse 
betrokken, maar minder vaak bij het 
 opstellen van het verplichte Veiligheids- en 
Gezondheidsplan van de initiatiefnemer en 
de aannemer. Toch zou ook dat handig zijn’, 
zegt Broekhuizen.
Als je op diepte werkt, is het van belang dat er 
een plan is en middelen zijn voor als er 
ondergronds iets fout gaat. Dat branden en 
incidenten tijdens de bouwfase niet ondenk-
beeldig zijn, bleek bij de aanleg van de Grote 
Belt-tunnel in Denemarken, de Euro star-
tunnel in Kent, de tunnel in de A86 bij Parijs 
en bij de recente ammoniaklekkage bij 
Rotterdam Centraal. Broekhuizen: ‘Er moeten 
bijvoorbeeld constructies zijn om gewonden 

te transporteren en omhoog te takelen.  
Daar moet men ook mee oefenen, zodat 
iedereen weet wat hij moet doen wanneer  
het echt fout gaat.’
Het risico is bij boortunnels groter dan bij 
conventionele tunnels, doordat de boor 
kilometers onder de grond kan komen. 
Broekhuizen: ‘De tunnelboormachine is bij 
brand slecht bereikbaar voor hulpdiensten. 
Beademingsapparatuur heeft meestal een 
gebruiksperiode van ongeveer een halfuur, 
dus kunnen reddingswerkers maar een 
beperkte diepte bereiken. Als werknemers 
vluchtmaskers hebben, kunnen ze zichzelf  
in veiligheid brengen.’

Veilig bouwen begint bij een veilig ontwerp

‘Hulpdiensten 
zouden grotere rol 
moeten spelen bij 
bouwplannen’
Bij een ongeluk in een tunnel is die plek vaak slecht bereik-
baar voor hulpdiensten. Om deze, en vele andere redenen  
zouden hulpdiensten een grote rol moeten spelen bij onder-
grondse bouwplannen, vindt Hans Broekhuizen, lid van de 
Commissie Tunnelveiligheid. Maar het gaat de goede kant op.

Veiligheid  

tijdens de aanleg  
van ondergrondse  

ruimten
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Vluchttijd
Ook bij het definitieve ontwerp moeten de 
hulpdiensten betrokken zijn. Belangrijkste 
ontwerpuitgangspunt is het faciliteren van de 
zelfredzaamheid van de gebruikers. 
‘Het is belangrijk dat de beschikbare veilige 
vluchttijd overeenkomt met de benodigde 
veilige vluchttijd, inclusief een veiligheids-
marge’, zegt Broekhuizen. De beschikbare 
vluchttijd is de tijd die de aanwezigen hebben 
om zichzelf in veiligheid te brengen voordat 

de omstandigheden zodanig verslechteren 
dat veilig vluchten niet meer mogelijk is. De 
beschikbare veilige vluchttijd is afhankelijk 
van de aard van het incident en van de 
vrijkomende stoffen. Beheersmaatregelen, 
zoals rook- en warmteafvoer, vloeistofafvoer 
en bijvoorbeeld een blusinstallatie beïnvloe-
den die beschikbare vluchttijd. 
De benodigde veilige vluchttijd hangt af van 
de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van 
de vluchtende personen, maar ook van 
bijvoorbeeld de afstand tussen de vlucht-
deuren en de snelheid waarmee de vlucht 
start. De hulpdiensten moeten nauw betrok-
ken worden bij het berekenen van de vlucht-
tijden en de bijbehorende voorzieningen. De 
brandweer heeft door de vele tunnelplannen, 
de regionalisering en de vorming van veilig-
heidsregio’s de daarvoor nodige expertise en 
ervaring verworven. 
Ook een automatisch blussysteem vergroot 
de veiligheid. Broekhuizen: ‘Een tijdig 
ingeschakelde automatische blusinstallatie 
kan een snelle brandontwikkeling tegengaan 
en een grote brand voorkomen. Zo verleng je 
de vluchttijd en houd je de brand klein, 
waardoor de brandweer de brand dicht 
genoeg kan naderen om te kunnen blussen.’ 
Een automatisch blussysteem kan bovendien 
voorkomen dat tankwagens met gevaarlijke 
stoffen opwarmen en exploderen. Ook de 
gevolgen van een emissie van gevaarlijke 

stoffen zoals een ammoniaklekkage, dat 
oplost in water, kunnen met een automatisch 
blussysteem gereduceerd worden. 

Groene zone
Broekhuizen vindt dat er soms te weinig 
geluisterd wordt naar goede veiligheids-
adviezen. Als voorbeeld haalt hij de Kanaal-
tunnel aan. ‘Daar is al drie keer brand 
uitgebroken. Na de eerste brand is er een 
aantal aanbevelingen gedaan. Eén daarvan 
was om zogenaamde groene zones in te 
richten en die zones te voorzien van een 
automatisch blussysteem. Een andere 
aanbeveling was om de wagons die de 
 vrachtwagens vervoeren dicht te maken en te 
voorzien van een automatisch blussysteem. 
Die aanbevelingen zijn niet overgenomen. De 
meest recente brand heeft mede door het 
ontbreken van een automatisch blussysteem 
twintig uur geduurd. De geschatte schade 
loopt op tot zo’n 60 miljoen euro, maar het 
zou me niet verbazen als dat meer blijkt te 
zijn. Met een automatisch blussysteem zou 
de schade aanzienlijk lager uitgevallen zijn.’  
Branden zoals deze zouden in West-Neder-
land door de bodemgesteldheid kunnen 
leiden tot het verlies van een tunnel. ‘Een 
automatisch blussysteem kan dus ook in 
economisch en maatschappelijk opzicht een 
nuttige investering zijn’, zegt Broekhuizen. 
Hij besluit positief: ‘Er wordt vooruitgang 
geboekt op het punt van tunnelveiligheid. 

Zo is er recent in Madrid een grootschalig 
stadstunnelcomplex geopend met vlucht-
deuren om de 100 meter, een goed ventila-
tiesysteem, een automatisch blussysteem op 
de risicovolle plaatsen en een verbod op 
vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton. En in de 
nieuw aangelegde tunnels in Europa worden 
uitgangen beter aangegeven dan vroeger. 
Zogeheten ‘Ariadne-lijnen’, route-aandui-
dingen met behulp van LED-verlichting, en 
duidelijk aangegeven vluchtdeuren wijzen 
mensen de weg naar een veilige plek.’ Het 
gaat dus de goede kant op. 

Meer informatie
Hans Broekhuizen is voor dit artikel op persoonlijke 

titel geïnterviewd. Voor meer informatie over  

Commissie Tunnelveiligheid, waarmee COB  

samenwerkt: www.commissietunnelveiligheid.nl

Hans Broekhuizen 
is tunnelveiligheidsexpert. Als lid 
van de Commissie Tunnelveilig-
heid, operationeel leidinggevende 
bij de brandweer en deelnemer 
aan een Europees netwerk van 
tunnelhulpverleners keek hij van-
uit verschillende invalshoeken 
naar tunnelveiligheid.
hansbro@xs4all.nl

Honderd jaar oude methode profiteert van nieuwe technieken

Veilig afzinken
Afzinken van tunnels doen we al bijna honderd jaar. Deze methode kent 

veel voordelen ten opzichte van boortunnels, maar ook zekere risico’s. 

Mergor Underwater Construction legt uit welke procedures en tech-

nieken ze hanteren om afzinken zo veilig mogelijk te laten verlopen.

• Zettingen in slappe grond zijn bij een zinktunnel 
beperkt, doordat de tunnel een zeer lage 
bodemdruk heeft (ca. 10 kPa); 

• Een zinktunnel kan gemakkelijk verplaatsingen 
in de grond volgen zonder dat er liggerwerking 
optreedt. Dat komt doordat de segmenten 
 onderling kunnen roteren als een ketting; 

• Zinktunnels zijn ook toepasbaar in aardbevings-
gevoelige gebieden door het aanpassen van het 
voegdetail en het beddingmateriaal;

• De omgeving van het tunneltracé ondervindt 
 minimale hinder van het bouwproces, doordat 
de tunnelelementen op een andere locatie 
 worden gebouwd. Zelfs tijdens het plaatsen van 
de tunnelelementen zijn mogelijke stremmin-
gen van de scheepvaart vaak zeer kort (van 
enkele uren tot een dag) of niet aanwezig;

• Bouwsnelheid en kosten zijn vaak doorslag-
gevende factoren. In sommige situaties, zoals bij 
de Roertunnel, is een zinktunnel zelfs goedkoper 
dan een Cut & Cover-variant.

Risico’s en kansen
Ondanks alle voordelen blijft het afzinken van tunnels 
een specialistische bezigheid met een potentieel groot 
risico. Met relatief kleine krachten verplaats je namelijk 
een groot object. Tijdens het transport bedraagt het 
drijfvermogen van een tunnelelement slechts enkele 
procenten van de waterverplaatsing. En tijdens het 
afzinken raken de ballasttanks gevuld tot een over-
gewicht van soms minder dan 1% van de water-
verplaatsing. Kleine variaties in de dichtheid van het 
water kunnen grote variaties hebben in de belastingen 
op het afzinkequipement. In geval van een flinke 
lekkage kan daardoor het afzinkgewicht relatief snel 
toenemen waardoor het element ongecontroleerd naar 
de bodem zakt. Daarnaast spelen in sommige gebieden 
golven en stromingen een grote rol. Dit alles kan naast 
persoonlijke risico’s ook tot grote vertragingen in het 
bouwproces leiden.

Afzinken als methode voor het kruisen van waterwegen is na 
honderd jaar nog steeds succesvol. Dat succes dankt de 
 afgezonken tunnel aan de onveranderde voordelen ten 
 opzichte van boortunnels en bruggen: 
• Een zinktunnel heeft geen gronddekking nodig en hoeft 

daardoor bij een gelijk hellings percentage vaak minder 
lang te zijn;

• De keuze in doorsnede is vrij, wat voor snel wegen en 
gecombineerd gebruik ideaal is;

Beeld: Strukton

This Conference has been initiated and 
backed by Israeli government ministries, 
the Faculty of Civil and Environmental 
Engineering of the Technion-Israel 
Institute of Technology and Yefe Nof 
- Transportation, Infrastructure and 
Building Ltd. A professional tour of 
existing recently-constructed utility 
tunnels as well as those undergoing 
construction in Haifa by Yefe Nof will be 
included in the program.

We invite professionals specializing 
in the following areas to participate: 
Public Authorities (government 
and municipalities), Engineering; 
Architecture, Economics, Infrastructure 
and Construction, Manufacture and 
Academia.

For additional information
www.multiutilitytunnels.com
meetings@diesenhaus.com

The First International Conference on:  

Underground Multi-System Utility Tunnels (MUT) 
March 1112, 2009 | TechnionIsrael Institute of Technology, Haifa, Israel

Advertentie
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Veiligheid inbouwen
Mergor Underwater Construction (werkmaat-
schappij van Strukton Civiel) is sinds 2000 bij 
acht verschillende zinktunnels betrokken 
geweest. Het bedrijf laat niets aan het toeval 
over: ruim een jaar vóór de uitvoering legt 
Mergor alle uitgangspunten en randvoor-
waarden vast in een ontwerpnota. Hierin 
staan ook oplossingen op maat voor de 
onderdelen die het grootste risico vormen. 
Daarna volgt een gedetailleerd ontwerp-
traject. In deze fase ontwerpt en tekent het 
bedrijf onderwerpen als tijdelijke opleggin-
gen, kopschotten, decklayout, ballast-
systemen en voorspanning. Bij projecten met 
een bijzonder risicoprofiel bekijkt een 
onafhankelijke derde partij de ontworpen 
onderdelen voor een second opinion. Het 
ontwerpteam werkt nauw samen met  
werkvoorbereiders die de afzinkdraaiboeken 
en checklists samenstellen. Checklists 
moeten voorkomen dat betrokkenen zaken 
over het hoofd zien. Al met al blijft afzinken 
iedere keer weer een spannende klus. 
Afzinkcommandant Peter van Westendorp: 
‘Afzinken blijft een teamsport die zelfs na  
26 succesvolle operaties een adrenalinestoot 
blijft geven.’

Onderwater-positioneersysteem
In het septembernummer van De Onder-
bouwing is te lezen hoe Mergor met een 
aangepaste duikboot veilig een droge transfer 

van technisch personeel kan uitvoeren 
 tijdens het afzinken in Zuid-Korea. De 
offshore-omstandigheden en de diepte tot 
55 meter in de baai bij Busan maken het 
afzinken van de achttien tunnelelementen 
(50.000 ton/stuk) niet eenvoudig. De 
invloed van lange deiningsgolven en de 
stroming op de tunnelelementen is er sterk, 
waardoor er met conventionele technieken te 
lang op rustig weer zou moeten worden 
gewacht. Mergor ontwikkelde samen met 
maatvoeringpartner Geocon een speciaal 
onderwater-positioneersysteem voor dit 
project. Hiervoor combineerde zij bestaande, 
voor de offshore bekende systemen, zoals 
USBL, Tautwire, MRU’s en afstandsensoren. 
Dankzij dit systeem is het mogelijk om 
succesvol af te zinken.

External Positioning System
Ook heeft Mergor een fijn-positionering-
systeem ontwikkeld, het EPS (External 
 Positioning System). Dit bestaat uit twee 
grote portalen die je voor het afzinken over 
een tunnelelement heenplaatst. Deze 
 portalen zijn voorzien van grote hydraulische 
vijzels en ‘voeten’ waarmee het tunnel-
element op de zeebodem staat. Staalkabels 
verbinden de voeten onderling en zorgen 
ervoor dat deze niet wegglijden onder de 
grote horizontale belastingen die op de 
tunnel werken. Met horizontale en verticale 
hydraulische vijzels kun je het tunnelelement 
in alle richtingen bewegen en corrigeren, 
zonder dat je last hebt van golven en stro-
ming. De capaciteit van de verticale vijzels is 
800 ton per stuk, ruim voldoende om een 
geballast tunnelelement op te pakken.

Model voor golfvoorspellingen
Voordat een afzinkoperatie kan beginnen, houdt 
Mergor het weer en de golven nauw lettend in de 
gaten gehouden. Het bedrijf heeft een compu-
termodel laten bouwen dat vijf dagen vooruit de 
deinings- en windgolven kan voorspellen met 
een nauwkeurigheid van vijf centimeter of 
minder. Mede op basis van dit model neemt het 
bedrijf de eerste van negen go/no-go-beslissin-
gen in het totale afzinkproces. Tijdens het 
afzinken wordt de afzink commandant 
 bijgestaan door een werk voorbereider die het 
operationele proces begeleidt en een structural 
engineer die krachten en meetdata in de gaten 
houdt. Bij afwijkingen kan dit drietal snel tot 
een nieuw plan van aanpak komen, in samen-
spraak met de ingenieurs die in Nederland het 
proces live via internet volgen. 

Extreme getijdeverschillen
Voor een afzinktunnelproject in de rivier de 
Shannon in Ierland bestond de uitdaging uit 
een getijdeverschil tot zes meter, in combi-
natie met een krappe planning. Daar komt bij 
dat er flinke stromingen zijn tot twee meter 
per seconde. Bij laag water lijkt de Shannon 
op een flinke sloot die zich een weg baant 
door een breed slibbed. Bij hoog water is het 
een 300 meter brede, flink stromende rivier. 
Geen ideale omstandigheden voor groot 
drijvend materieel zoals bokken. Dit 
 probleem heeft Mergor opgelost door een 
modulair afzinksysteem toe te passen waarbij 
lierframes, traversen en een aantal koppel-
bare pontons als lego in elkaar passen. Deze 
zijn in korte tijd om te bouwen van hefschip 
om de tijdelijke opleggingen te plaatsen tot 
volwaardige afzinkpontons. Bij het laatste 
element, dat in oktober afzonk, werden de 
traversen op de combiwand geplaatst. 
Het risico op een bedieningsfout werd 
kleiner, omdat men met hetzelfde materiaal 
werkte als in voorgaande fase van het project 
en er daardoor vertrouwd mee raakte.
Mede doordat een andere Nederlandse 
afzinkspecialist parallel een review op het 
ontwerp uitvoerde, was een groot deel van de 
potentiële risico’s al in een vroeg stadium 
naar voren gekomen. Hierdoor was er in de 
werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase meer 
aandacht voor de eigenlijke operatie, wat de 
veiligheid ten goede kwam. Ook voor dit 
project wist een computermodel waardevolle 
voorspellingen te geven voor de waterstand 
en de stroming. Toch blijven gezond verstand 
en een blik naar buiten onvervangbaar. 

Meer informatie
Computermodel:  www.geocon3d.com

Mergor: www.struktonciviel.com/sites/mergor
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‘Afzinken blijft een teamsport die 
zelfs na 26 succesvolle operaties een 

 adrenalinestoot blijft geven’

Recente Nederlandse afzink-
projecten
In Nederland zijn de laatste jaren relatief 

veel  zinktunnels ontworpen, gebouwd en 

afgezonken. Vanaf 2000 zijn onder  andere 

de tweede Benelux tunnel, de Caland-

tunnel (Thomassen-tunnel),  HSL-tunnels 

onder de Oude Maas en de Dortsche  Kil en 

de Roertunnel in de A73 bij Roermond 

 afgezonken. Voor de Noord/Zuidlijn in 

Amsterdam zijn de tunnels onder het IJ en 

onder het Centraal Station gebouwd, 

maar nog niet afgezonken. Ook in het 

 buitenland zijn Nederlandse afzink-

specialisten actief met projecten in onder 

andere Ierland, Noorwegen, Mexico en 

 Zuid-Korea. 

Afzinktunnelproject in de rivier de Shannon in Ierland

Extern positioneringssysteem (EPS)

Infographic: Schwandt infographics

Over de auteur
Bard Louis is voor Mergor Under-
water Constructions (zusterbedrijf 
van Strukton Engineering) actief 
bij verschillende zinktunnelpro-
jecten in binnen- en buitenland. 
Als ontwerpleider bij Strukton 
heeft hij ruime ervaring in ont-
werp en uitvoering van complexe 
hulpwerken zoals het opvangen 
van Amsterdam CS voor de Noord/
Zuidlijn.
blouis@teconsult.nl 
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Beeld: Aeroview en Gemeentewerken Rotterdam

‘De keuze is gevallen op grondbevriezing.  
Met deze techniek construeert IGWR/PRR 
het gedeelte van de bouwkuipwand ten 
oosten van het stationsplein in Rotterdam. 
Met behulp van verticale vrieslansen brengen 
ze zo, sinds december 2006, een cirkelvormig 
bevroren grondmassief tot stand. De zoge-
naamde kraagconstructie bereikt inmiddels 
een diepte van circa 38 meter. Om de veilig-
heid van de wand te waarborgen – honderd 
procent waterdichtheid en voldoende sterkte 
– is bepaald dat het bevroren grondmassief 
tenminste 2,5 meter dik is. Bovendien moet 
de gemiddelde temperatuur over die dikte 
lager zijn dan -10oC.’

100% waterdichtheid
‘Lekkage kán en mág niet voorkomen. Het 
kan immers zogenaamde “thermische 
erosie” veroorzaken. Een kleine lekkage kan 
door warmtetransporten in het lekwater 
aangroeien tot onbeheersbare proporties. 
Zeker wanneer de bouwkuip is ontgraven, 
met een kerende hoogte van vijftien meter 

inclusief waterdrukken, is reparatie van het 
vries lichaam praktisch onmogelijk. Zo’n 
falende kraagconstructie resulteert dan in 
schade binnen de bouwkuip, maar bijvoor-
beeld ook aan nabijgelegen bebouwing en de 
bestaande metrotunnel. Het risico van een 
dergelijke calamiteit is echter teruggebracht 
tot een acceptabel niveau dankzij een zorg-
vuldig ontwerpproces. Hierbij was aandacht 
voor risicoanalyses en specialistische kennis 
op het gebied van grondbevriezing en inbouw 
van back-up voorzieningen.’

Stikstof en ammoniak
‘Om de kraagconstructie te bevriezen, 
 hebben we twee vriestechnieken gecombi-
neerd: koeling door middel van pekel en door 
middel van vloeibare stikstof. Beide technie-
ken zijn toegepast bij het dichtvriezen. 
 Sindsdien wordt het vrieslichaam in stand 
gehouden met pekelvriezen. Het pekelsys-
teem maakt gebruik van een beperkte 
hoeveelheid  ammoniak in een gesloten 
container om de pekel op de juiste (lage) 
temperatuur te krijgen. Hiervoor zijn de 
nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen; 
voor noodgevallen staat gedurende de 
volledige vriesperiode het stikstofsysteem 
standby. 
Het stikstofsysteem maakt gebruik van 
vloeibare stikstof, die in de ondergrond 
verdampt en als opgewarmd gas wordt 
afgeblazen. Hiervoor is een speciaal opslag- 
en overslagterrein ingericht, met aan- en 

De verbouwing aan metrostation CS onder het Rotterdamse stations-

plein stelt ingenieurs voor een uitdaging. Zo moeten reizigers tijdens 

de werkzaamheden kunnen blijven reizen via het station. Een bevroren 

bouwkuipwand aan de oostzijde van het stationsplein maakt dat 

mogelijk. Maar hoe veilig is dat? Ir. Vladimir Thumann van Project-

bureau RandstadRail licht de werkwijze toe.

afvoerleidingen richting het werkterrein 
boven de kraagconstructie. In de fase van 
dichtvriezen kwamen per etmaal steeds 
zeven tankwagens langs om vloeibare stikstof 
te leveren. Als er teveel stikstof in de lucht zit, 
kan dat verstikking veroorzaken. Daarom is 
extra aandacht besteed aan de veiligheid van 
dit systeem met onder meer gasdetectie-
systemen en veiligheidskleppen die de 
toevoer van de stikstof afsluiten. Er komen 
immers ook vrieslansen in besloten ruimtes 
zoals de vrieskelders en in de metrotunnel 
grenzend aan het bestaande metrostation. 
Ook op het maaiveld zijn dergelijke voor-
zieningen getroffen om ook de veiligheid van 
reizigers te waarborgen.’

Verhoogde staat van paraatheid
‘Eind april 2008 ging het vriesproces even 
mis. De pekelvriesinstallatie raakte buiten 
gebruik door een ammoniaklekkage, waar-
door de kraagconstructie gedurende twee 
 etmalen geen koeling kreeg. De temperaturen 
in het bevroren grondmassief liepen dus op. 
De temperatuurontwikkeling werd nauwlet-
tend gemonitord. Vooral op locaties waar de 
kans op opwarming het grootst was, zoals bij 
de metrotunnel. In allerijl gingen mensen aan 
de slag met reparaties en noodzakelijke keu-
ringen van het pekelvriessysteem, terwijl het 
stikstofvriessysteem in verhoogde staat van 
paraatheid werd gebracht en extra vloeibare 
stikstof werd geleverd. Uiteindelijk bleek het 
stikstofsysteem niet nodig. Het pekelsysteem 
konden we op tijd weer in gebruik nemen.’
 
Geen gevaar
‘De veiligheid van de kraagconstructie – 
waterdichtheid, sterkte – is geen moment in 
gevaar geweest. Mede dankzij de aanwezig-
heid van het stikstofsysteem als volwaardige 
back-up. Terugkijkend op dit incident conclu-
deer ik dat de veiligheidsdraaiboeken naar 
behoren hebben gewerkt in deze situatie. 
Ook richting het reizigerspubliek. De omge-
ving werd vrijwel onmiddellijk afgezet door 
de hulpdiensten, precies zoals de procedures 
voorschrijven. De overlast voor reizigers bleef 
beperkt tot gemiste treinaansluitingen en 
vergrote loopafstanden. Als alles volgens 
planning verloopt, kunnen we eind 2008 
stoppen met het vriesproces in de bouwkuip.’

Meer informatie

www.randstadrail.nl 

‘Risico’s bij  

grondbevriezing  

acceptabel klein’
Artist impression van kraagconstructie rondom bestaande metrotunnel. Het bevroren grondmassief (1) 

rondom de metrotunnel met aansluitende diepwanden (2)

Stationsplein Rotterdam in vogelvlucht. Het werkterrein dat beschikbaar gesteld is voor de vriesinstallatie 

bestaat uit (3) stikstof opslagterrein, (4) ondergrondse stikstoftransport leidingen onder tramsporen, (5) 

werkterrein direct boven kraagconstructie inclusief toegang tot vrieskelders onder tramhaltes, (6) opstelplaats 

voor pekelinstallatie.

Bouwkuipwand met behulp van pekel en stikstof onder stationsplein

Vladimir Thumann 
studeerde af aan de TU Delft (CT 
Offshore Technologie, 1991). Tot 
2000 was hij in dienst bij Heerema 
Marine Contractors (Leiden), daar-
na als geotechisch adviseur bij Ge-
meentewerken Rotterdam. Sinds 
2001 werkt hij bij Projectbureau 
RandstadRail als geotechnisch 
 adviseur/constructeur voor de 
bouwputten Conradstraat en 
 Stationsplein.
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In Nederland willen we compacte en complete steden: 
wonen, werken en recreëren binnen de stadsgrenzen. 
Met een minimale afstand tussen de diverse activi-
teiten. Extreme hoogbouw zou een oplossing kunnen 
zijn, maar is niet altijd makkelijk te realiseren met onze 
slappe bodem. En het schaarse groen laten we zo veel 
mogelijk in tact. Dus we moeten creatief zijn, en meer-
voudig ruimtegebruik toepassen. 

Fysieke veiligheid
Shahid Suddle promoveerde in 2004 op fysieke 
veiligheidsaspecten bij meervoudig ruimtegebruik. 
Volgens hem zijn er diverse geslaagde voorbeelden van 
meervoudig ruimtegbruik: de overbouwing van de 
Utrechtsebaan in Den Haag (daar waar de A12 verdiept 
de stad inkomt), de spoortunnel Rijswijk, de over-
bouwing van de Sijtwendetunnel en de spoortunnel 
Delft die nog gebouwd gaat worden. Welke veiligheids-
aspecten spelen een rol bij het overbouwen van 
infrastructuur? ‘Tijdens de bouwfase gaat het vooral 
om het gevaar voor neervallende voorwerpen zoals 
materialen, gereedschappen en steigers’, zegt Suddle. 
‘Bij de exploitatiefase praat je onder meer over gevaar 
voor brand, explosies en instorting - het een soms als 
gevolg van het ander. Deze risico’s hangen weer af van 
welk type vervoer er onder de overbouwing gaat: 
 transport van brandbare gassen zoals lpg kan een 
tunnel en de bebouwing erboven volledig opblazen. 
Een chloorgastransport leidt voornamelijk in de tunnel 
zelf tot een gevaarlijke situatie. Maar zo lang het chloor 
in de tunnel blijft, bijvoorbeeld door de tunnelmonden 
met een watergordijn af te sluiten, blijven personen 
buiten de tunnel ongedeerd. In zo’n geval draagt een 
tunnel eigenlijk bij aan de veiligheid van de omgeving 

(zie ook het artikel op pagina 20-21, redactie); een 
chloorlek in de open lucht kan namelijk tot vier 
kilometer in de omtrek schade aanrichten.’ 

Ethische discussie
Wegen de voordelen van overbouwen van infrastruc-
tuur op tegen de nadelen? Volgens Shahid Suddle en 
Raymond Kockx, adviseur milieubeleid & ruimte bij 
adviesbureau DGMR met wie Suddle regelmatig 
samenwerkt, wel. Kockx: ‘Maar veiligheid verdient wel 
extra aandacht zodra veel functies samenkomen. 
Systematisch en nuchter integreren van veiligheid in 
het ontwerpproces is nodig om kansen te benutten. 
Het blijft natuurlijk maatwerk, elk project is weer 
anders. In het licht van de totale inrichtingskwaliteit 
zijn er echter altijd voldoende veiligheidsmaatregelen 
te treffen die overbouwen van ondergrondse functies 
rechtvaardigen. Centraal hierin staat de vraag: welk 
veiligheidsniveau is acceptabel? Het is aan het bevoegd 
gezag om veiligheidsadviezen ter harte te nemen en te 
implementeren, of ze opzij te schuiven. En de beslis-
sing te baseren op een kosten/batenanalyse: hoeveel 
ben je bereid te betalen voor extra veiligheid? Hoeveel 
levert meervoudig en intensief gebruik van de schaarse 
ruimte op? Zo’n analyse gaat soms heel ver. Het komt 
neer op het in geld uitdrukken van mensenlevens 
waardoor je in een ethische discussie kan verzeilen. 
Maar het is nodig en mogelijk om de afwegingen te 
 kwantificeren en te monetariseren waardoor je 
 dergelijke discussies kunt voorkomen.’

Kwantitatief afwegingsmodel
Het kwantificeren van alle aspecten van een project 
voor meervoudig ruimtegebruik is iets waarmee Suddle 

In dichtbevolkt Nederland zoeken we naar slimme ruimtelijke oplossingen, vaak 

bovengronds, steeds vaker ondergronds of een combinatie van beide. Tunnels 

 overbouwen is een voorbeeld van het laatste. Maar is het stapelen van functies wel 

veilig? Of zijn er andere oplossingen nodig?

zich graag bezighoudt. ‘In mijn proefschrift 
geef ik een aanzet tot een model van 
 afwegingsfactoren op het gebied van onder 
meer milieu, economie, veiligheid en 
kwaliteit. Dit model, gewogen risico’s’ 
genaamd, is internationaal gepubliceerd in 
wetenschappelijke journals. Ik ben het model 
nu verder aan het ontwikkelen en betrek 
bijvoorbeeld ook de kosteneffectiviteit van 
bouwkundige en constructieve aspecten 
erbij, als brandwerende gevels of de lucht-
doorlatendheid van gebouwen. Ik wil het 
model juist uit het wetenschappelijke debat 
trekken en hoop dat het toegepast wordt in 
de praktijk.’  Kockx: ‘Zo’n afwegingsmodel  zal 
alle betrokken partijen bij een project helpen. 
Dat begint al voor het schetsontwerp. We 
moeten af van alleen toetsparameters 
waarbij je achteraf kijkt of je voldoet aan 
normen.  En ons concentreren op ontwerp-
parameters: wat is nodig om een goed 
functionerend, aantrekkelijk en veilig 
bouwwerk te maken? We merken te vaak dat 
betrokken partijen in details schieten, terwijl 
fundamentele vragen op bijvoorbeeld 
veiligheidsgebied nog niet beantwoord zijn.’ 

Driedimensionaal denken
Zouden we in Nederland creatiever met ruim-
te mogen omgaan? Bijvoorbeeld een stads-
park verplaatsen en neerzetten boven een 
verdiept infrastructureel binnenstedelijk 
knooppunt. En op de plek van het park 
woningen of bedrijfspanden bouwen? 
Kockx: ‘Als het kan, ja. Maar elke situatie is 
uniek. Je zult per keer economische en 
maatschappelijke factoren moeten afwegen. 
Neem bijvoorbeeld de Utrechtse Baan in  
Den Haag. De kantoorgebouwen die daar op 
de A12 staan, hadden ze natuurlijk ook op 
het Malieveld kunnen neerzetten. Maar dat 
stuk groen heeft te veel cultuurhistorische en 
recreatieve waarde voor Den Haag, waardoor 
de overbouwingen de extra kosten en 
eventuele veiligheidsrisico’s waard zijn.  
De Utrechtsebaan is trouwens een heel 
 imposante entree van de hofstad geworden.’
‘Betrokkenen bij ruimtelijke ordening en 
bouwen mogen vooral meer driedimensio-
naal denken’, vindt Suddle. ‘Men richt zich 
nog te veel alleen op het platte vlak. Ook in 
een risico-analyse is het van belang om de 
3D-benadering toe te passen. Een brand in 

een ondergrondse ruimte waarboven 
gebouwd is, vormt namelijk andere risico’s 
dan een brand in een eenlaags bouwwerk.’ 
Kockx: ‘Expliciete strategische keuzes over de 
fysieke veiligheid zijn op structuurniveau al 
nodig. Zo’n structuurvisie biedt vervolgens 
een kader bij het opstellen van bestem-
mingsplannen.’ Maar los van risico’s zou je in 
structuurvisies vooral ook moeten kijken naar 
wat onder- en overbouwen oplevert, vindt 
Suddle. ‘Er zijn talloze oplossingen te 
realiseren door ondergronds te gaan en 
functies boven elkaar te stapelen.  
Daar is  nog veel winst te behalen, zeker in  
stedelijke gebieden.’ 

Meer informatie

Het proefschrift van Shahid Suddle getiteld 

Physical Safety in Multiple Use of Space en andere 

publicaties van hem zijn te downloaden via  

www.sscm.nl.

Een voorbeeld van een 3D-benadering van risico’s voor 
explosies (boven): door een mogelijke explosie op de 
 infrastructuur kan het gebouw erboven bezwijken. Het 
risico voor het vrijkomen van toxische gassen: wordt 
 omsloten in het tunnelgedeelte (onder) 

Shahid Suddle 
is directeur van SSCM (advies-
bureau op het  gebied van veilig-
heid, meervoudig ruimtegebruik 
en project- en procesmanage-
ment). Daarnaast werkt hij part-
time als universitair  docent 
veiligheidsgeïntegreerd ontwer-
pen bij de sectie Bouwprocessen 
van de faculteit Civiele Techniek 
en Geowetenschappen van de TU 
Delft en als adviseur externe 
 veiligheid bij DGMR.
s.i.suddle@sscm.nl 

Raymond Kockx is adviseur 
milieubeleid & ruimte bij DGMR 
Raadgevende ingenieurs B.V. Hij 
adviseert over hinder en gevaar bij 
het ontwikkelen van  kaders voor  
de ruimtelijke ordening en het 
 ontwerpen van ruimtelijke plannen 
op gebieds- en gebouwniveau.
rkc@dgmr.nl

Meervoudig ruimtegebruik

Ondergrondse infrastructuur overbouwen: 

doen of laten?
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Het menselijk gedrag in noodsituaties, dat 
onderzoekt Jan Theewes, hoogleraar cogni-
tieve psychologie aan de Vrije Universiteit. 
Theeuwes was betrokken bij het ontwerp van 
de vluchtroutes in de tunnel onder het IJ. 
Theeuwes: ‘Bij tunnelbranden raken mensen 
in ongeveer vijf procent van de gevallen in 
 paniek. Hoe groter de groep, hoe groter de 
kans dat er paniek uitbreekt. Het is belangrijk 
om je af te vragen wanneer de paniek toe-
slaat. Bij een alarm hebben mensen in eerste 
instantie de neiging om de calamiteit te 
ontkennen. Bovendien blijven mensen in een 
autotunnel vaak in hun auto zitten, omdat 
dat een bekende en vertrouwde omgeving is.’
In stress-situaties vermindert het cognitieve 
vermogen van mensen, zegt Theeuwes: ‘Een 
evacuatieplan moet niet te veel zelfstandig 
denkvermogen vergen. Er moeten eenvou-
dige ‘als-dan’-procedures zijn voor nood-
situaties. Vluchtroutes in een tunnel moeten 

logisch in elkaar zitten en aansluiten bij de 
belevingswereld van mensen. Een voor-
beeld: in de IJ-tunnel zit een railing langs de 
zijkant, die ter hoogte van de nooduitgang 
verandert van vorm en structuur - dat valt op. 
Geluidsbakens bij de nooduitgangen helpen 
hierbij. Mensen reageren daar beter op dan 
op bordjes.’

Dichte deur
Niet alleen de vluchtende mensen moe-
ten eenduidige instructies krijgen, zegt 
 Theeuwes: ‘Het is ook belangrijk voor de 
mensen die de tunnel in de gaten houden. 
Je moet bijvoorbeeld voorkomen dat ze bang 
zijn om ten onrechte alarm te slaan. Dat doe 
je met heldere procedures. De boodschap 
moet zijn: als je deze procedures volgt,  
valt je achteraf niets te verwijten.’
De tunnel onder het IJ bestaat uit een 
tramtunnel en een autotunnel. Theeuwes: 

‘In principe moet de tram bij brand zo snel 
mogelijk de tunnel uitrijden. Maar als dat 
niet kan, dan moeten de mensen vluchten 
via de autotunnel. De auto’s in de autotunnel 
worden stilgezet en daarna gaan de deuren 
tussen de tram- en de autotunnel pas open. 
Dat is problematisch, want het duurt even. 
Je kunt er niet van uitgaan dat mensen die 
vluchten voor brand voor een dichte deur  
blijven staan. Je moet zorgen dat er een 
vluchtweg is waar mensen ongehinderd  
door kunnen.’

Actie ondernemen
Margrethe Kobes is onderzoeker bij het 
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 
(NIFV) en promovenda bij de leerstoel Crisis-
beheersing en Fysieke Veiligheid aan de Vrije 
Universiteit (VU). Haar onderzoek richt zich 
op de validatie van een ‘serious game’ die de 
invloed van brandveiligheidsvoorzieningen 

Leren van menselijk gedrag bij calamiteiten 

Geen paniek,  
maar ook geen actie
Voorzieningen voor noodsituaties in tunnels en 
 gebouwen zijn onvoldoende effectief. Dat komt doordat 
de ontwerpers nog te weinig rekening houden met het 
gedrag van mensen in nood.

Veiligheid  

tijdens het gebruik  
en beheer van onder-

grondse ruimten

Artist impression tunnel: Rijkswaterstaat HSL Zuid
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De afgelopen jaren heeft COB verschillende 
activiteiten ontplooid om de ondergrondse 
veiligheid te verhogen. Altijd in samenwerking 
met derden, bijvoorbeeld het Nederlands 
Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), het 
steunpunt tunnelveiligheid van Rijkswater-
staat, de Commissie voor Tunnelveiligheid  
en diverse marktpartijen.
In 2007 nam COB het initiatief tot het 
Platform Veiligheid, samen met bestaande 
COB-participanten en nieuwe partijen uit de 
markt. Coördinator Stefan Lezwijn: ‘Dit plat-
form streeft ernaar partijen, zowel publiek als 
privaat, te binden die gezamenlijk in relatie 
tot veiligheid de volledige levenscyclus van 
een ondergronds bouwwerk bestrijken – vanaf 
initiatief, ontwerp en bouw tot en met beheer 
en training. Het COB is als netwerkorganisatie 
bij uitstek geschikt om partijen hun kennis en 
ervaringen te laten uitwisselen en ontsluiten. 
En daar waar nodig samen kennis te ontwik-
kelen en vraag en aanbod te koppelen.’ 

Samenwerking met andere initiatieven
Een belangrijk aspect van het platform is een 
goede afstemming en samenwerking met 
andere initiatieven, instanties en (onderzoeks)
projecten op het gebied van veilig ondergronds 
ruimtegebruik. Zowel nationaal als internati-
onaal, zoals het NIFV, het Steunpunt Tunnel-
veiligheid en het ITA-COSUF (Committee on 
Operational Safety of Underground Facilities).

Aan de slag
Momenteel werkt het platform samen met 
het NIFV aan het actualiseren van de Leidraad 
Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken (zie 
ook pagina 41). Daarnaast is een aanvang 
gemaakt met het actualiseren van de Leidraad 
Scenarioanalyse Ongevallen in Tunnels. Ook 
het document ‘Veiligheid in Boortunnels 
tijdens de Bouwfase’ krijgt een update. 
Wat zijn volgens Stefan Lezwijn onderwerpen 
die het platform op de agenda moet zetten? 
‘Sociale veiligheid en moedwillige versto-

ring zouden meer expliciet moeten worden 
 meegenomen in het ontwerp en de beschou-
wing van veiligheid bij ondergrondse bouw-
werken. Ook valt er veel “veiligheidswinst” te 
behalen als we het publiek beter voorlichten 
over juist vluchtgedrag, zonder onnodige 
angst te veroorzaken. In dit nummer van De 
Onderbouwing besteden we daar al aandacht 
aan (zie pagina 37-38). Maar er is nog een 
hoop te doen op dit gebied.’ Daarnaast kan 
COB een coördinerende rol spelen bij veel-
vuldig terugkerende discussies, zoals bouwen 
op tunnels in combinatie met het transport 
van gevaarlijke stoffen.

op het vluchtgedrag bestudeert.   
Kobes: ‘Het NIFV wilde meer kennis over het 
vluchtgedrag van mensen bij bijvoorbeeld 
brand. Het Ministerie van Binnenlandse 
 Zaken had die kennisbehoefte ook. Het gaf 
ons daarom subsidie om te inventariseren 
welke wetenschappelijke kennis hierover 
beschikbaar is en om zelf nieuwe kennis te 
genereren via praktijkstudies. Die studies 
lopen nog.’ De belangrijkste resultaten van  
de inventarisatie staan in de brochure  
‘Zelfredzaamheid bij brand’.

Een belangrijke conclusie is dat mensen niet 
meteen in actie komen als er brand uitbreekt. 
Kobes: ‘Bij het vaststellen van voorschrif-
ten gaat de wetgever ervan uit dat mensen 
 meteen reageren als het alarm gaat. In de 
praktijk gaan mensen pas iets doen als ze 
door hebben hoe ernstig de situatie is. In 
gebouwen waar vaak loos alarm is, is dat 
niet helemaal onbegrijpelijk. We zien dat 
mensen hun gedrag vooral baseren op wat 
andere mensen doen. Er is een experiment 
 uitgevoerd waarbij tien mensen in een lokaal 
zaten. Eén van de mensen was de proef-
persoon en wist niet dat de andere negen 
 acteurs waren. Als er rook onder de deur van 
het lokaal door kwam en de negen acteurs 
deden niets, dan deed de proef persoon 
meestal ook niets. Zet je iemand in zijn 
eentje in een lokaal, dan onderneemt hij wel 
actie als er rook onder de deur door komt.’

Groene vluchtbordjes
De groene bordjes die naar de nooduitgang 
leiden, lijken niet erg effectief te zijn. Kobes: 
‘Mensen hebben de sterke neiging om een 
gebouw te verlaten via de weg waarlangs ze 
ook binnen zijn gekomen. Route-aandui-
dingen zijn ook veel minder belangrijk dan 
de logica van de indeling van een gebouw. 
Mensen raken makkelijk de weg kwijt in 
een gebouw als ieder kruispunt er hetzelfde 
uitziet, hoe goed de bewegwijzering ook is.’ 
Toch verplicht de wet bouwers om groene 

bordjes op te hangen en niet om de kruis-
punten er verschillend uit te laten zien. ‘De 
meeste kennis over vluchtgedrag van mensen 
is vrij recent,’ verklaart Kobes die discre-
pantie. ‘En de meeste voorschriften op dit 
gebied dateren van twintig jaar geleden. Veel 
nieuwe inzichten zijn dus nog niet omgezet 
in  wetgeving. Dat is natuurlijk ook een proces 
op zich. De wetgever verandert wetten vaak 
pas als zich incidenten voordoen.’

Paniek
Bouwers kunnen maatregelen treffen om in 
te spelen op het vluchtgedrag van mensen. 
Kobes: ‘Mensen maken bijna geen gebruik 
van de nooduitgang, zeker niet als er een 
alarm op zit. Ze vluchten voornamelijk via 
de hoofdroutes, dus zorg dat die voldoende 
capaciteit hebben. Zet bedrijfshulpverleners 
(BHV’ers) in, want mensen komen sneller in 
actie als iemand vertelt dat er een calamiteit 
is. Het is ook zinvol om een gesproken bood-
schap via de intercom te verspreiden in plaats 
van een simpel alarmsignaal. Gebouwbe-
heerders zijn vaak bang dat mensen in paniek 
raken als ze te horen krijgen wat er aan de 
hand is, maar dat gebeurt over het algemeen 
niet. Mensen raken meestal pas in paniek als 
ze al buiten staan.’
Kobes adviseert bouwers: ‘Ga er niet van 
uit dat mensen bij een calamiteit met-
een in actie komen en dat ze weten wat ze 
moeten doen. En is er brand in de tunnel? 
Stuur mensen dan niet in de richting van de 
rook, maar de andere kant op.’ Er is nog veel 
onderzoek nodig, zegt Kobes: ‘We weten nog 
niet goed waarom mensen doen wat ze doen. 
Er is meer praktijkonderzoek nodig.’ Ze zou 
het een goed idee vinden als scholen lessen 
zouden geven over gevaarlijke situaties. 
‘Dan bedoel ik gevaar in de breedste zin van 
het woord. We maken zelden een calamiteit 
mee, dat is waarschijnlijk waarom we vaak 
niet adequaat reageren als er wel iets aan de 
hand is. Als we vaker in aanraking komen met 
gevaarlijke situaties, kunnen we er veel beter 
mee omgaan.’

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek van  

Margrethe Kobes en een pdf van de brochure  

‘Zelfredzaamheid bij brand’: www.nifv.nl/web/

show/id=45197/contentid=1036

Margrethe Kobes 
is promovenda aan de Vrije Univer-
siteit en senior researcher  bij het 
NIFV. Ze is gespecialiseerd in onder-
zoek naar branden en houdt zich 
bezig met vraagstukken op gebied 
van brandveilig gebouwontwerp.
margrethe.kobes@nifv.nl

Ir. S.A. (Stefan) Lezwijn
Als adviseur en projectleider is  
Stefan ruim zes jaar werkzaam bij 
Arcadis. In deze rol is hij betrokken 
bij diverse projecten en studies 
waarbij veiligheids gerelateerde 
vraagstukken in het algemeen en 
tunnelveiligheid in het bijzonder 
een prominente rol spelen. Naast 
projectspecifieke studies is hij  
betrokken bij diverse meer alge-
mene of beleidsmatige projecten 
op veiligheidsgebied. Naast zijn 
coördinatorschap van het COB-
Platform Veiligheid is hij lid van 
het ITA-COSUF. 

COB heeft er een nieuwe pijler bij: Platform Veiligheid. De coördinatie 

is in handen van Stefan Lezwijn, senior adviseur veiligheid bij COB en 

Arcadis. ‘COB heeft al veel gedaan op het gebied van veiligheid, maar 

nu gaan we echt krachten bundelen.’

Vragen?
Het platform Veiligheid is nog in oprichting en staat nadrukkelijk open voor geïnteres
seerde partijen, initiatieven en suggesties voor onderzoek en projecten. Neem voor 
vragen en informatie contact op met Stefan Lezwijn via stefan.lezwijn@cob.nl.

Platform 
Veiligheid

In oprichting:

‘Mensen kijken 
vooral of anderen 

in actie komen’

Jan Theeuwes 
is hoogleraar cognitieve psycho-
logie aan de Vrije Universiteit.   
Hij werkte eerder bij TNO Human 
 Factors, onder andere als onder-
zoeksleider van de Traffic Beha-
viour Group.
j.theeuwes@psy.vu.nl
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Jan Weges 
is senior-onder zoeker/adviseur bij 
het Nederlands Instituut Fysieke 
Veiligheid. Hij is  specialist op het 
 gebied van preven tieve brand-
veiligheid en was voorheen onder 
meer hoofd van de afdeling  preventie 
bij de brandweer Enschede. 
Jans.weges@nifv.nl

De Leidraad Veiligheid Ondergrondse Bouw-
werken is een publicatie van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, over het veilig 
bouwen van ondergrondse constructies. Het 
NIFV, een zelfstandig bestuursorgaan van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft als 
taak het veiligheidsdocument te beheren en 
te actualiseren. Het instituut heeft aan COB 
gevraagd om het project te coördineren en 
samen met COB-participanten en NIFV de 
inhoud van de leidraad te herzien.

Behoefte
De Leidraad voorziet in een behoefte, want 
ondergronds bouwen brengt specifieke 
veiligheidsrisico’s met zich mee, zegt Jans 
Weges, onderzoeker/adviseur van het NIFV: 
‘Bovengronds is het nu eenmaal eenvoudiger 
om veiligheidsmaatregelen te treffen. Denk 
alleen maar aan een brand: bij een onder-
grondse constructie moet de brandweer naar 
beneden om de brand te blussen, terwijl de 
hitte opstijgt. Daar moet je bij het ontwerp 
van een constructie veel aandacht aan 
schenken.’ Ook de mogelijkheden voor zelf-
redzaamheid verdienen bij een ondergronds 
bouwwerk specifieke aandacht.
De Leidraad verzamelt alle kennis over veilig 
ondergronds bouwen. ‘Daarmee helpen we 
de ontwerpers om veiliger te ontwerpen en de 
bouwers om veiliger te bouwen. Het resultaat 
is een constructie waar de gebruiker zich vei-
lig weet en zich, in geval van een calamiteit, 

kan redden. Ook voor de hulpdiensten zijn de 
juiste voorwaarden geschapen om hun werk 
optimaal uit te voeren.’

Hoogste tijd
De vorige leidraad dateerde uit de jaren ‘90 
van de vorige eeuw. Weges: ‘Die is ontwikkeld 
om handen en voeten te geven aan het 
Bouwbesluit. Maar inmiddels is er veel 
veranderd. Zo is de Arbowet aangepast en 
drukt de kans op een terroristische aanslag 
een flink stempel op de veiligheid van 
constructies. Maar ook de techniek heeft zich 
ontwikkeld. De hoogste tijd dus voor een 
update.’
Het NIFV gaat dit begeleiden. Weges: ‘Dat 
vloeit voort uit onze kerncompetentie: het 
bewaken van de fysieke veiligheid van 
gebouwen en mensen. Maar we staan er 
gelukkig niet alleen voor. Het COB-netwerk 
levert de noodzakelijke input voor de actuali-
satie en COB zal de uitvoering van het traject 
coördineren.’

Consensus
Een brede expertgroep, waarvoor COB de 
voorzitter en secretaris levert, inventariseert 
in een plan van aanpak de actuele stand van 
zaken. ‘We bekijken van alle documenten of 
ze nog in overeenstemming zijn met het 
beleid, of ze onderling consistent zijn en zo 
nodig passen we teksten aan’, zegt Weges. 
Ook gebruikservaring speelt een belangrijke 

NIFV en COB werken aan nieuwe Leidraad Veiligheid  
Ondergrondse Bouwwerken

Veilige uitgangspunten  
voor de toekomst
Een nieuwe Leidraad Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken is in de 

maak. Jans Weges, onderzoeker/adviseur van het Nederlands Instituut 

voor Fysieke Veiligheid (NIFV) houdt zich bezig met de inhoud. COB 

coördineert en voert uit. Weges: ‘Sinds de jaren ’90 is er veel veranderd 

en het is de hoogste tijd voor een update van de Leidraad.’

rol bij de input. ‘Omdat er veel partijen bij 
betrokken zijn, duurt het langer om consen-
sus te bereiken. Het hele proces zal wel tot 
eind 2009 duren’, aldus Weges. ‘Het grote 
voordeel van deze aanpak is dat iedereen het 
dan wél eens is over de uitgangspunten voor 
de toekomst. Daarna beslist de redactieraad 
of de Leidraad bestuurlijk acceptabel is en 
daadwerkelijk wordt uitgegeven. Tenslotte 
zullen we de aandacht focussen op het 
beheer van de norm: we willen dat de nieuwe 
Leidraad een prominente plaats inneemt in 
het bewustzijn van iedereen die met onder-
gronds bouwen bezig is. Ook de uiteindelijke 
vorm van de Leidraad is belangrijk. Doel is 
om de Leidraad zo toegankelijk mogelijk te 
maken voor gebruikers zodat ze veiligheid  
op een adequate wijze betrekken in de 
besluitvorming.

Vertrouwen    Het fundament van een bouwproject

Wij zijn graag het gesprek van de dag.  

Tenminste: als die gesprekken gaan over het  technische 

vernuft dat onder gronds bouwen mogelijk maakt. 

Minder is het als die gesprekken gedomineerd worden door 

zaken die niet goed gaan. De mening van de omgeving 

bepaalt voor een groot deel het succes van een project.  

Hoe oefenen we hier invloed op uit? En hoe zorgen we dat 

ondergronds bouwen positief op de kaart blijft? 

Noteer alvast in uw agenda. Op donderdagmiddag  

29 januari, de Dag van het  Ondergronds Bouwen,  

bouwen we aan vertrouwen. 

Over het programma wordt u vanaf half december  

via uitnodigingen en www.cob.nl  geïnformeerd.  

Reageer dan snel, want het aantal plaatsen is beperkt.r

Vragen? Stuur een mail naar info@cob.nl 

Bouwen a an vertrouwen

29/01/09  
Dag van het onDergronDs Bouwen / Locatie: tu DeLft / tijD: 14.00 - 18.30 uur
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Beeld: TBI en StruktonBeeld: TBI en Strukton

De Bjørvikatunnel is onderdeel van de 
Waterfront Development van Oslo en 
verschaft ruimte voor nieuwe stedelijke 
ontwikkeling rond de oude haven. Toen de 
studenten arriveerden, lag het element al 
klaar om afgezonken te worden: 28.000 ton 
aan beton. Een spektakel dat veel verder gaat 
dan enig studieboek ooit kan overdragen aan 
een student. Om die reden besloten BAM en 
Van Hattum en Blankevoort tot de excursie 
voor tien  studenten naar de Bjørvikatunnel in 
de haven van Oslo. Samen met Skanska 
Norge bouwen de twee bedrijven hier aan de 
eerste  afgezonken tunnel voor Noorwegen. 

Studenten aantrekken
Natte waterbouwkunde, waaronder 
 afzinktunnels worden geschaard, is op dit 
moment booming business. De vraag naar 
geschoolde waterbouwers overtreft zelfs het 
aantal  afstudeerders in deze richting. Door 
 studenten te interesseren voor dit vak, hopen 
bedrijven meer ingenieurs aan te trekken 
voor deze tak van sport. Het afzinken van een 
tunnel is voor veel aankomend ingenieurs 
een unieke ervaring die bepalend kan zijn 
voor keuzes voor hun verdere loopbaan. Tien 
studenten van de TU Delft werden geselec-

teerd uit de groep die afgelopen jaar het vak 
‘ondergronds bouwen’ en/of ‘geboorde en 
afgezonken tunnels’ met het beste resultaat 
wisten af te sluiten. 

Binden en boeien
‘Studenten aan de TU’s hebben mooie 
 boeken, maar in de praktijk ziet het er net 
even anders uit’, zegt Claudia Hagenaars, 
recruiter bij BAM. ‘Met de excursie naar 
Oslo wilden we samen met Van Hattum en 
Blankevoort studenten kennis laten maken 
met het echte werk.’ De kennismaking was 
wederzijds, want voor de recruiters was het 
interessant om de studenten te leren  kennen. 
Martijn Smit, recruiter van Van  Hattum  
en Blankevoort: ‘De studenten waren heel 
 duidelijk: ze willen tijdens hun studie 
meer van de praktijk zien om hun kennis te 
 verbreden, en zich beter voor te bereiden op 
het echte werk. Het bedrijfsleven kan daarop 
inspelen door vaker stages en excursies aan 
te bieden.’ Over het doel van de Oslo-ecxursie 
zijn Hagenaars en Smit het eens:  
‘Ons  primaire doel was niet om nieuwe 
 medewerkers te werven, wel om ze 
te  interesseren voor de constructieve 
 waterbouwkunde.’ 

Kleine toleranties
‘We konden heel mooi zien hoe de theorie in  
de praktijk wordt  toegepast. Bijvoorbeeld hoe 
belangrijk sommige praktische aspecten zijn 
zoals coördinatie en intoleranties. Het viel me 
op dat de toleranties heel klein zijn. 
Op een element van 112,5 meter is maar 
20  milli meter toegestaan; dat is ontzettend 
weinig.’ 
Bram Beijer (24) 
Student Civiele Techniek, richting Geotechniek

 
Enorme dimensies
‘Wat de meeste indruk op mij maakte, zijn de 
enorme dimensies van zinkelementen. Als je 
op de universiteit berekeningen maakt voor 
zo’n constructie, dan besef je niet hoe groot 
dat in werkelijkheid is. Pas wanneer je in zo’n 
element staat, ervaar je echt de omvang van 
het gevaarte. Dat was een bijzondere  ervaring 
en daar ben ik de betreffende bedrijven 
 dankbaar voor.’ 
Ruben van Oorsouw (24)   
Student Civiele Techniek, richting  Constructieve 

Waterbouw

De praktijk ziet er net even anders uit

Excursie naar Noorse 
 afzinktunnel voor 
studenten TU Delft
Tien studenten van de TU Delft mochten getuige zijn van een  tunnelelement dat minutieus werd afge
zonken naar de bodem van de zee. Begin september vlogen ze naar de Bjørvikatunnel, in  aanbouw in 
Oslo.  Initiatiefnemers en uitvoerders BAM en Van Hattum en Blankevoort  leidden hen rond. We vroegen 
enkele studenten wat ze ervan vonden.

Organisatie rondom het  afzinkproces
‘De theorie van het afzinken heb ik redelijk 
uitgebreid geleerd bij het vak ‘Geboorde en 
 afgezonken tunnels’. Maar het  mee kijken in de 
praktijk belicht nog heel andere  aspecten die 
in een technisch georiënteerd vak niet of 
 nauwelijks aan bod komen. Zoals de 
 organisatie rondom het afzinkproces, waar-
onder de besturing van het totaalproces vanuit 
het commandocentrum. Het was een leerzame 
toevoeging aan mijn technische kennis.’ 
Marco de Lange (24) 
Student Civiele  Techniek, richting  Kustwaterbouw 

Enthousiast voor  constructieve 
 waterbouwkunde
‘Deze reis en het meemaken van het 
 afzinkproces is een unieke ervaring  geweest. 
De geleerde theorie is veel duidelijker 
 geworden met deze praktijkervaring. Als 
 student kustwaterbouwkunde heeft deze 
reis mij zeer enthousiast gemaakt voor de 
constructieve waterbouwkunde.’
Robbin Sluismans (23) 
Student Civiele  Techniek,  richting Constructieve 

Waterbouw

Facts & figures over  de  Bjørvikatunnel• Opdrachtgever: Statens Vegvesen, de Rijkswater-staat van Noorwegen• Uitvoerders: BAM Civiel, Van Hattum en Blankevoort in combinatie met Skanska Norge
• Locatie: de haven van Oslo• Totale kosten:  100 miljoen euro• Lengte: 675 meter • Tunnelelementen: 6 stuks van 112,5 meter• Medio 2010 is de tunnel klaar 

• De Bjørvikatunnel is de  eerste afzinktunnel van Noorwegen

uit de school geklapt
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    Ab Schreuders blikt terug op ondergronds bouwen

‘Zo is er altijd wel wat’

‘Bij grote ondergrondse bouwprojecten zal 
altijd sprake zijn van enige mate van on-
wetendheid.’ Het zijn de woorden van Ab 
Schreuders, bijna acht jaar geleden. Inmid-
dels is hij negentig. Staat hij nog altijd achter 
zijn uitspraak? ‘Misschien zou ik het nu 
anders formuleren’, zegt hij. ‘Techniek en 
expertise hebben de laatste jaren een hoge 
vlucht genomen. Ik sta er soms versteld 
van wat ze tegenwoordig allemaal kunnen. 
Ontwikkelingen blijven doorgaan en het ter-
rein van onwetendheid blijft krimpen. Maar 
toch, hoe ver we ook raken in de techniek, we 
komen regelmatig weer voor verrassingen te 
staan. De Noord/Zuidlijn is daarvan een goed 
voorbeeld. Ik heb in mijn carrière aan behoor-
lijk wat grote projecten meegewerkt, maar de 
bouw van deze metrolijn onder het historisch 
hart van Amsterdam is grootschaliger en 
complexer dan ik ooit heb meegemaakt. Het 
verbaast me niet dat er dan wat tegenslagen 
zijn. Dat hoort erbij en is van alle tijden.’

Beproefde technieken
Ook bij technieken die inmiddels hun succes 
bewezen hebben, ging het vroeger wel eens 
mis. Schreuders refereert aan de constructie 
van de eerste spoortunnel bij Schiphol waarbij 
hij rond 1970 betrokken was. ‘Met speciale 
graafmachines brachten we daar diepwanden 
tot stand. Dat was toen best experimenteel en 
dat zouden we weten: we hadden problemen 
met voegen en ingelosten bentoniet proppen. 
Uiteindelijk kostte de bouw veel meer tijd 
en geld dan we hadden begroot. Het was 
een dure les voor ons bedrijf. Inmiddels is 
de techniek veel meer verfijnd en levert die 
aanzienlijk minder problemen op.’

Onvoldoende verdiept
Een ander voorbeeld van Schreuders: ‘Er was 
kort na de Tweede Wereldoorlog veel belang-
stelling voor funderingstechnieken, waaron-
der de vibropaal, een in de grond gevormde 
paal. In de jaren zestig en zeventig waren 
we in Nederland koploper in de productie 
van deze palen. Tot we erachter kwamen dat 
we ons onvoldoende hadden verdiept in de 

technische achtergronden van dit proces. 
We hadden al duizend palen geheid voor 
een grote centrale bij de Waalhaven, toen we 
erachter kwamen dat er iets mis ging. Bij het 
heien van de buis bleek er een kleivoet in de 
buis terecht te zijn gekomen. Als je de paal 
dan vervolgens ging belasten, zakte die onge-
veer vijf centimeter weg. Uiteindelijk hebben 
we rijdende ballastkisten moeten bouwen 
van 200 ton. Die reden we over alle geheide 
palen heen, zodat ze werden nagedrukt, wat 
wel succesvol was. Ook hier waren de extra 
kosten voor onze rekening. Zo kom je met 
schade en schande verder.’

Nieuwe aanbestedingsvormen
Niet alleen in de techniek is een hoop 
 veranderd. Ook handelswijzen zijn met de 
tijd meegegaan. Bij de IJtunnel maakte 
 Schreuders in de zestiger jaren mee dat de 
gemeente de bouw wilde stilleggen, terwijl 
we al lang en breed aan de werkzaamheden 
begonnen waren. ‘Het was de eerste tunnel 
waaraan ik meewerkte, een grote en kost-
bare opdracht. Sterker nog, tijdens de bouw 
kwam de gemeente erachter dat er te weinig 
geld was om de bouw te financieren. Toen 
ze  serieus overwogen om de bouw te staken, 
heb ik bij een bank een lening geregeld. 
Uiteindelijk is de bouw toch normaal door-
gegaan; Amsterdam wist het een en ander 
te regelen met het Rijk. Zo’n groot project 
stilleggen, zou tot veel meer kosten hebben 
geleid. Tegenwoordig zou zo’n situatie zich 
niet snel meer voordoen, door de verschil-
lende aanbestedingsvormen die er door de 
jaren heen kwamen. Zoals onder andere 
Design-Construct, maar ook Design-Build-
Finance (DBF) en DBFMO, waarbij Design, 
Build, Finance, Maintain en Operate worden 
uitbesteed aan een private partij. Maar nu 
zijn er weer nieuwe obstakels, zoals fijnstof, 
geluid, et cetera. Zo is er altijd wel wat.’

Leren uit ervaringen
Schreuders is tevreden, terugkijkend op wat 
Nederland de laatste jaren heeft bereikt op 
het gebied van ondergronds bouwen. ‘Zeker 
in de natte waterbouw spelen we echt mee op 
de wereldmarkt. Op overige terreinen kunnen 
we goed meekomen, ook al overdrijven we 
in Nederland wel eens over onze prestaties.’ 
Schreuders ziet echter ook een gevaar: ‘Ik zie 
soms dat problemen bij projecten zich her-
halen. We moeten veel beter vastleggen waar 
we tegenaan lopen, zodat we ervan leren. En 
zodat we kunnen voorkomen dat die proble-
men zich nogmaals voordoen.’ Dan relativeert 
hij: ‘Maar ik blijf erbij dat heel grote projecten 
altijd wel problemen zullen kennen. Je moet zo 
ontzettend veel facetten in acht nemen: poli-
tiek, financiën en techniek. Een tegenvaller is 
dan gewoonweg niet altijd te voorkomen.’

Wie is Ab Schreuders?
Wie kent Ab Schreuders niet, als oprichter van 
de gelijknamige stichting A.M. Schreuders. 
Maar hoe raakte hij eigenlijk verzeild in de  
wereld van ondergronds bouwen? Zijn lange 
carrière begon in 1936, toen hij als zeventien
jarige ging werken bij Nederhorst op Curaçao. 
Het aannemingsbedrijf had diverse vaste grote 
opdrachtgevers zoals de Nederlandse Spoor
wegen, Nederlandse Kabelfabrieken en de 
 Bataafse Petroleum Maatschappij. Met veel 

zelfstudie werkte Schreuders zich op van hulp
uitvoerder naar hoofd uitvoerder, tot hij in 
1956 werd opgenomen in het directieteam. 
Veertig jaar lang bleef hij werkzaam bij het be
drijf. Over de hele wereld was hij betrokken bij 
bouwprojecten, waaronder in Suriname, 
 Hongkong, Japan, Nigeria, ZuidAfrika, Liberië, 
Ghana, Indonesië, Mexico en SaudieArabië. 
De IJtunnel was de eerste grote tunnel waarbij 
Schreuders betrokken was. Na zijn pensioen 
werd hij aangesteld als adviseur van enkele 

 ministers van Verkeer en Waterstaat. Eerst voor 
de Oosterscheldewerken, daarna voor  
de Noordtunnel,  de Wijker tunnel,  de 
 Westerscheldetunnel en tot slot de Maeslant
kering.  In 2002 riep Schreuders de Stichting  
A.M. Schreuders in het leven, inmiddels een 
begrip onder iedereen die vanuit techniek of 
ruimtelijke ordening betrokken is bij onder
grondse projecten.

Vroeger was er weinig belangstelling voor gebruik van de ondergrond. 

‘Het leidde maar tot extra kosten’, aldus de krasse oudgediende  

Ab Schreuders, ‘dus we kozen er toen liever voor om boven of naast 

elkaar te bouwen. Maar ruimtegebrek heeft geleid tot intensiever 

gebruik van de grond, wat ondergronds bouwen in de hand werkte.’ 

Schreuders blikt terug.

‘Ik sta soms  
versteld van wat 
ze tegenwoordig 
allemaal kunnen’
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Voor de vierde maal wordt de Schreudersstudieprijs uitgereikt aan hbo- of universitaire studenten met  

het beste  afstudeerproject op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. Hier volgen de genomineerde 

projecten: ze zijn innovatief, creatief en maken doordacht gebruik van de ondergrond.

Schreudersstudie prijs 2008
De genomineerde afstudeerprojecten voor de

In 1998 werd Stichting A.M. Schreuders 
opgericht, vernoemd naar A.M. Schreuders, 
pionier op het gebied van ondergronds ruim-
tegebruik. Met de Schreudersprijs stimuleert 
de stichting bijzondere prestaties op het 
gebied van ondergronds bouwen in Neder-
land. De prijs geeft erkenning en aandacht 

Erik Alink
‘Boren van Double-O-Tube tunnels’
TU Delft, Civiele Techniek en Geowetenschappen
In opdracht van T&E Consult (tegenwoordig Strukton 
Engineering)

Alink onderzocht in hoeverre de zogenaamde 
 ‘Double-O-Tube’-tunnels (DOT-tunnels) een goede 
methode zijn voor tunnelbouw in stedelijke gebieden. 
De DOT-tunnels zijn geboorde tunnels, waarvan de 
doorsnede bestaat uit twee overlappende cirkels. De 
tunnels zijn afkomstig uit Japan en nog nooit buiten 
Azië toegepast. Met bestaande theorieën over ronde 
boortunnels analyseerde Alink de lining van DOT- 
tunnels. Uit zijn onderzoek blijkt dat DOT-tunnels zich 
stijver gedragen dan ronde tunnels en minder  gevoelig 
zijn voor variaties van de stijfheidsverhouding tussen 
lining en de ondergrond. In sommige  situaties biedt de 
DOT-tunnel daarom een goede uitkomst voor onder-

gronds bouwen in stedelijke gebieden. 

Jaap Peters, Rob Vinks en Don Zandbergen
‘Parkeergarage Tropicana’
Hogeschool Rotterdam, Civiele techniek Weg en 
 Waterbouw. In opdracht van Gemeentewerken 
 Rotterdam

In september 2006 maakte de gemeente Rotterdam 
bekend dat ze het gebied rondom zwemparadijs 
 Tropicana gaat herstructureren. Oude gedeelten, 
waaronder het buitenbad van Tropicana, maken straks 
plaats voor nieuwe woningen, een hotel, congres-
centrum, kantoren en een ondergrondse discotheek. 
Meer faciliteiten betekent meer bestemmingsverkeer. 
De genomineerde studenten van de Hogeschool 
 Rotterdam ontwierpen een ondergrondse parkeerga-
rage die een oplossing biedt voor het ruimtegebrek. Na 
een locatieonderzoek ontwierpen ze verschillende va-
rianten van een ondergrondse parkeergarage. Deze 
schetsontwerpen vormden de basis voor een gedetail-
leerd voorlopig ontwerp. 

Bas Lottman
‘Fire in bored tunnels’
TU Delft, Civiele Techniek en Geowetenschappen

Naast gewonden en soms zelfs dodelijke slachtoffers, 
zorgen tunnelbranden voor schade en in sommige 
gevallen zelfs constructieve schade aan de tunnel-
lining met alle economische gevolgen van dien. 
 Lottman onderzocht het constructieve gedrag van 
tunnels tijdens brand en het (explosief) afspatten van 
beton. Hij ontwikkelde een analytisch model en, in 
 samenwerking met ABAQUS Benelux BV, een nume-
riek model dat afspatten van beton voorspelt na 
 ongeveer 5 minuten van een laag met een dikte van 
16 mm. Hij concludeerde met zijn onderzoek dat ex-
plosief afspatten van beton de doorsnede en de sterk-
te en stijfheid van de wapening reduceert waardoor 
de constructieve draagkracht van beton vermindert. 

Mark van Westerlaak 
‘Contact – Een informatiecentrum voor de bouw, om 
het contact tussen de bouwwereld en de samenleving 
te versterken’
TU Eindhoven, Bouwkunde

Van Westerlaak wil een brug slaan tussen de bouw-
wereld en de samenleving. Met een innovatief infor-
matiecentrum – het ‘InformatieCentrum Bouw’ - voor 
het terrein van de TU Eindhoven wil hij consumenten 
voorlichten over innovatieve functies van onder-
grondse ruimten. Van Westerlaak ontwierp een ge-
bouwencomplex waarbij consumenten in een 
ondergronds gedeelte het maaiveld kunnen ervaren. 
Voor een efficiënte daglichtbenutting in de onder-
grondse ruimte bedacht hij een daglichtconcept en 
werkte dat vervolgens uit tot een daglichtsysteem. 
Naast het ontwerp van het gebouwencomplex dacht 
Van Westerlaak na over geïntegreerde energiebespa-
rende methoden.

Saartje van der Made
‘Zand erover’
TU Delft, Bouwkunde

Van der Made ontwierp een innovatief ondergronds 
uitvaartcentrum. Met dit ondergronds bouwwerk en 

lichtinval vanaf het maaiveld ontstaat een tussenrijk 
tussen ‘hemel en aarde’, waarmee Van der Made de 
functie van een uitvaartcentrum een extra lading 
geeft. De ondergrondse architectuur sluit aan op de 
behoefte van nabestaanden aan privacy, afzondering, 
stilte, bezinning en de symboliek van ‘hemel en 
 aarde’. Ook speelt haar ontwerp in op de beperkte tijd 
die nabestaanden hebben tussen het moment van 
overlijden en het afscheid nemen: de tijd wordt  gerekt 
door een lange uitvaartroute. Het ontwerp is als een 
kralenketting, waarbij iedere kraal een stap van het 
afscheidsproces vertegenwoordigt. 

Jeroen Derksen en David Windt
‘Stationsplein en ondergronds theater 
in Haarlem’
TU Delft, Bouwkunde

Derksen en Windt combineerden in hun afstudeer-
onderzoek de afstudeerrichtingen architectuur en 
bouwtechniek. Met het ontwerp van een ondergronds 
theater onder het stationsplein van Haarlem, toon-
den ze de potentie van ondergronds bouwen aan in 
overvolle binnensteden. Ze onderzochten niet alleen 
de architectonische en bouwtechnische mogelijk-
heden, maar gingen ook in op de psychologische 
 aspecten van ondergronds bouwen. Derksen en 
Windt hebben na hun afstuderen een architecten-
bureau opgericht en proberen diverse gemeenten te 
overtuigen van de mogelijkheden van ondergronds 
bouwen in stadscentra.

Categorie ‘conceptuele onderwerpen’

Categorie ‘techniek’

aan innovatieve projecten om zo toekomstige 
projecten te inspireren en stimuleren. Elke 
twee jaar geeft de stichting twee prijzen: de 
Schreudersprijs voor de beroepspraktijk en 
de Schreudersstudieprijs voor afstudeer-
werk aan Nederlandse hbo-instellingen en 
 universiteiten. Er zijn twee categorieën: 

Tom Groeneweg
‘Shield driven tunnels in ultra high strength concrete’
TU Delft, Civiele Techniek. In opdracht van 
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam

Uit de bouwpraktijk van geboorde tunnels in slappe 
grond blijkt dat er een vaste verhouding is tussen de 
diameter en vereiste wanddikte. Bij zeer grote  dia meters 
worden de tunnelsegmenten te zwaar. Groeneweg 
 onderzocht of nieuwe staalvezel-versterkte beton-
soorten, zeer hogesterkte beton (C100/115) en ultra 
hogesterkte beton (C180/210), bijdragen aan een 
 reductie van de liningdikte. Groeneweg presenteert 
 alternatieve maatregelen om de liningdikte bij diverse 
materialen te reduceren. Bijvoorbeeld door tijdelijke 
verzwaringen en conventionele wapening aan een 
 tunnellining van ultra hogesterkte beton toe te voegen. 
Dit zou boortunnels met grotere diameters mogelijk 
kunnen maken – bijvoorbeeld voor meerbaans snel-
wegen – wat vooralsnog onmogelijk werd geacht. 

‘techniek’ en ‘conceptuele onderwerpen’.  
De genomineerde studenten maken per 
 categorie kans op een geldprijs van 2.500 
euro en een oorkonde. De prijsuitreiking is 
op 29 januari 2009 tijdens de Dag van het 
Ondergronds Bouwen.
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Kort Lezen

• Nieuwe participanten

De volgende participanten hebben zich 
aangesloten bij COB:

ABT: www.abt.eu
APPM: www.appm.nl
Arthe Civil & Structure: www.arthecs.nl
GPKL: www.gpkl.nl
Heijmans: www.heijmans.nl
HH Delfland: www.hhdelfland.nl
Hompe Taselaar:  
www.hompetaselaar.nl
Ingenieursbureau Lievense:   
www.lievense.com
KEMA: www.kema.com
NIFV: www.nifv.nl
Plaxis: www.plaxis.nl
Tablin: www.tablin.nl 
Tauw: www.tauw.nl 
TerraCarta: www.terracarta.nl

    

• Financiering  
Zeeuws-Vlaamse  
Sluiskiltunnel rond

Door sterke prijsstijgingen zijn de 
 kosten voor de tunnel onder het kanaal 
van Gent naar Terneuzen bij Sluiskil 
 gestegen met 25 miljoen euro tot 
een bedrag van 275 miljoen. Minister 
Eurlings en de provincie zijn overeen-
gekomen om de extra kosten te delen. 
Dit bedrag wordt onder andere opge-
bracht uit het overrendement van de 
Westerscheldetunnel; de Tweede Kamer 
heeft hier eind oktober mee ingestemd. 
Met bijdragen van het Rijk, het Vlaams 
Gewest, de provincie, de gemeente 
Terneuzen en Zeeland Seaports is de 
financiering van de tunnel bij Sluiskil 
nu rond. Het voorstel om daadwerkelijk 
met de tunnelaanleg te starten, gaat in 
december naar de Provinciale Staten 
van Zeeland. Na instemming kan de 
Sluiskiltunnel naar verwachting in  
2014 open. 

Meer informatie:
www.kanaalkruisingsluiskil.nl

• Veiligheid centraal bij 
Nacht van de tunnel

Vaste klanten van de Westerschel
detunnel hebben in november een 
unieke excursie beleefd: de Nacht van 
de Tunnel. Tijdens het maandelijkse 
onderhoud, waarbij één tunnelbuis 
is afgesloten voor verkeer, kregen de 
bezoekers een rondleiding in de tunnel. 
Het thema veiligheid stond centraal. 

De Westerscheldetunnel organiseerde 
drie keer een Nacht van de Tunnel om 
driehonderd vaste klanten een kijkje 
achter de schermen te bieden en hen 
te informeren over de veiligheid. ‘Veel 
mensen weten niet goed over welke 
veiligheidsvoorzieningen de tunnel 
 beschikt en welke maatregelen we 
nemen om de veiligheid te kunnen 
waarborgen’, zegt Tin Buis, algemeen 
directeur van de N.V. Westerschelde-
tunnel. ‘Daarnaast zijn veel weggebrui-
kers onvoldoende op de hoogte van hoe 
ze zelf moeten handelen in geval van 
een calamiteit.’ 

Meer informatie:
www.westerscheldetunnel.nl

    

• Groningen krijgt diepste 
parkeergarage van  
Nederland

ABT werkt aan het definitief ontwerp 
van de bouwput van het Groninger 
Forum. In de 17 meter diepe put komt 
een parkeergarage met vijf lagen van 
100 x 40 meter. 

Met een ontgravingsdiepte van 17 
meter wordt de parkeergarage een van 
de diepste van Nederland. 3D-bere-
keningen beperken de risico’s voor de 
omliggende gebouwen én zorgen dat de 
constructie ook financieel kan worden 
geoptimaliseerd. Vooral die combinatie 
is volgens Niki Loonen, geotechnisch 
adviseur bij ABT, essentieel bij dit soort 
extreme bouwputten. ‘Traditionele 
rekenmethoden alleen zijn bij dit soort 
bouwputten onvoldoende, althans als 
een put behalve veilig ook kosteneffec-
tief moet zijn’, zegt Loonen. ‘Technisch 
gezien kan in principe “alles”, maar het 
gaat erom tegen welke kosten.’

De parkeergarage in de Groningse 
 binnenstad kan tot vlak bij bestaande 
bebouwing worden aangelegd. De ruim-
te wordt zo maximaal benut terwijl de 
risico’s volgens ABT niet groter zijn dan 
normaal. De bouw van het Groninger 
Forum, een ontwerp van NL Architects, 
begint naar verwachting in 2010. 

Meer informatie:
www.groningerforum.nl

• Nieuw College Rijks
adviseurs aangetreden

Liesbeth van der Pol  is in augustus 
2008 aangetreden als de nieuwe 
 Rijksbouwmeester, samen met  drie 
nieuwe Rijksadviseurs met wie ze het 
College van Rijksadviseurs vormt:  
Ton Venhoeven (Infrastructuur),  
Yttje Feddes (Landschap) en  
Wim Eggenkamp (Cultureel Erfgoed). 

In 2005 heeft het ministerie van VROM 
de functie van Rijksbouwmeester  
 verbreed met  adviseurs in deze drie 
deelgebieden. Zij worden vanuit de 
 eigen departementen gefinancierd (LNV, 
V&W,OCW). Rijksadviseurs Venhoeven 
en Feddes nemen deel aan de COB-
workshop ‘inpassing hoogspanning’. 

Meer informatie:
www.rijksbouwmeester.nl

    

• Noord/Zuidlijn   
activiteiten voor  
scholieren

Leerlingen van de derde klas voortgezet 
onderwijs kunnen in februari, maart en 
april 2009 een rondleiding krijgen in 
het Informatiecentrum Noord/Zuidlijn 
op Stationsplein 7 in Amsterdam.  
De rondleidingen zijn gratis en duren 
ongeveer anderhalf uur.  

In het kader van het Jaar van Planeet 
Aarde kunnen leerlingen ook meedoen 
met de wedstrijd ‘We gaan de diepte 
in!’. De hoofdprijs is de unieke kans om 
een van de ondergrondse bouwput-
ten van de Noord/Zuidlijn te bezoeken 
onder leiding van een geoloog en een 
geotechnisch ingenieur van ingenieurs-
bureau Witteveen en Bos.  

Meer informatie:
www.stationsplein7.amsterdam.nl 

COB werkt mee aan bodematlas

Enkele partijen in de bodemsector 
willen beschikbare kennis over de 
Nederlandse bodem en ondergrond in 
de vorm van een atlas toegankelijk te 
maken voor een breder publiek. 

Deze atlas moet ook fungeren als toe-
gangspoort tot online databases over de 
bodem en ondergrond, zoals DinoLoket, 
Bodemdata.nl, BIELLS en diverse andere 
regionale, provinciale en gemeentelijke 
bestanden. Doelgroepen zijn profes-
sionele partijen die in hun werk met 
de bodem te maken hebben,zoals 
 bouwers, waterbeheerders en ruim-
telijke ordenaars,  vwo-scholieren en 
hbo- studenten die voor hun studie-
keuze staan en het algemene publiek. 
Uitgeverij Noordhoff, uitgever van 
de Bosatlas, ontwikkelt samen met 
 bodemspelers zoals COB deze atlas die 
in mei 2009 zal verschijnen.

    

Eindrapport
F501  Praktijkonderzoek Tunnel 
Pannerdensch Kanaal – onder-
zoek toeritten bouwputten

COB-commissie F501 heeft praktijk-
onderzoek gedaan naar het gedrag van 
bouwputten met combi-wanden. Het 
doel van het onderzoek is inzicht geven 
in het krachtenspel in een bouwput op 
basis van metingen. Het vervolgdoel is 
om randvoorwaarden en veiligheids-
factoren die bij ontwerpberekeningen 
van bouwputten en OWB-vloeren 
worden toegepast,  te (her)formule-
ren, bevestigen of aanscherpen door 
vergelijking van de meetresultaten met 
ontwerpberekeningen.
Hiervoor zijn twee bouwputten voor 
de tunnel onder het Pannerdensch 
Kanaal geïnstrumenteerd en heeft de 
 commissie tijdens de aanleg van de 
putten diverse metingen verricht. 

Bestellen
Vanaf half december via www.cob.nl

Liesbeth van der Pol (Foto: Bert Nienhuis)



De mooiste markt die er is!

Complexe werkomgevingen dagen ons uit.
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Doen

Rapport
F512 – Liggerwerking achter TBM

COB-commissie F512 onderzocht de 
liggerwerking achter de tunnelboor-
machine tijdens de bouwfase van de 
Boortunnel Groene Hart. De verplaat-
singen en vervormingen van de tunnel, 
de spanningen in de tunnellining en 
de groutdruk op de buitenkant van de 
tunnelbuis zijn in het onderzoek de 
speerpunten geweest. 
De verticale verplaatsingen van een 
onderhoudsschacht in het tracé onder 
invloed van het veranderen van gewicht 
tijdens het bouwproces van de schacht, 
bleken slechts klein. Er ontstond nau-
welijks liggerwerking in de tunnel door 
het verplaatsen van de onderhouds-
schacht. Dit was reden om het onder-
zoek te richten op de liggerwerking in 
de tunnel achter de tunnelboormachine 
(TBM) tijdens de bouwfase. Het rapport 
behandelt onder andere de evaluatie 
van en aanbevelingen voor de uitvoe-
ring van metingen.

Bestellen
www.cob.nl

    

Boek
De aarde in je binnenzak

Wetenschapsjournalist Henk Leenaers 
laat in De aarde voor in je binnenzak 
zien dat de bodem van Nederland barst 
van de energie en bruist van het leven. 
In ruim veertig korte hoofdstukjes be-
handelt hij waarom de aarde trilt, hoe 
snel de bodem stijgt en daalt en wat 
we allemaal uit de grond halen en er 
weer in stoppen. Het boekje bevat een 
miniatlas waarin je zelf kunt opzoeken 
waar de meeste aardbevingen voor-
komen (Groningen), welke steden op 
een olieveld gebouwd zijn (Den Haag) 
en waar je het best CO² in de grond kunt 
stoppen (de Achterhoek). Verschijnt 
ter gelegenheid van het VN-Jaar van de 
Planeet Aarde 2008/2009.
 
Bestellen
Via de boekhandel

Boek
Inleiding Kabels en Leidingen 

Inleiding kabels en leidingen geeft een 
overzicht van de relevante aspecten in 
de wereld van ondergrondse infrastruc-
tuur van kabel- en leidingnetwerken. 
Het is primair bedoeld om overzicht te 
bieden in een nogal sectoraal ingericht 
werkveld. Door toename van het onder-
gronds ruimtegebruik hebben deze sec-
torale partijen meer en meer met elkaar 
te maken. Hierdoor ontstaat er behoefte 
aan overzicht van en inzicht in elkaars 
werkterrein. Tegelijkertijd ontstaat er bij 
overheden, toezichthouders, grondei-
genaren en ontwikkelaars ook behoefte 
aan overzicht om de juiste kaders en 
processen te kunnen hanteren.

COB heeft deze behoefte  gesignaleerd 
en via een redactiecommissie, bestaan-
de uit deskundigen uit de relevante 
sectoren, de auteur Frans Taselaar 
opdracht gegeven dit boek te schrijven.
Het boek kan gebruikt worden als 
lesboek in het hoger beroepsonderwijs 
en bij universitaire opleidingen. Het 
is tegelijkertijd een naslagwerk voor 
professionals bij eigenaren van kabel- 
en leidingnetwerken, gravende partijen 
en ontwerpers en beheerders van de 
openbare ruimte. Daarnaast geeft het 
aan geïnteresseerden inzicht in het 
onzichtbare dat onder hun voeten ligt.

Bestellen
Vanaf voorjaar 2009 via de boekhandel

    

Eindrapport
TC211 – Bijzondere Belastingen 
– Pressure load on a cylindrical 
tunnel cause by a LPG BLEVE:  
influence of the vessel failure time
 
The goal of this study is to investigate 
the influence of the failure time of a 
pressurized vessel on the BLEVE blast 
pressure, inside a tunnel. For this pur-
pose, the current BLEVE blast model, 
developed at TNO, has been extended 
with a procedure that allows a pressure 
vessel to open linearly over a specified 
time span. In this study, the model has 
been subsequently applied to a  
50 m3 LPG BLEVE in a tunnel tube.  
The analyses have shown that in case of 
an instantaneous vessel failure, a typi-
cal time scale for the explosive evapora-
tion process is equal to approximately  
100 ms.
 
Bestellen
Vanaf eind november via www.cob.nl

Breng bijeenkomsten, evenementen  
en activiteiten onder de aandacht van 
het COB-netwerk.  
Stuur tips en aankondigingen naar  
redactie@cob.nl. De deadline voor  
het volgende nummer van de  
Onderbouwing is 1 maart 2009. 

COB 
Participantenbijeenkomst 2008
Op zoek naar verbinding

11 december 2008-11-14
LEF Futurecentre, Utrecht
15.00-19.00 uur
www.cob.nl

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

    

Lezingen 
Bouwputten in de stad

14 januari 2009
TU Delft, college zaal F/G of E
J.G.deGijt@Tudelft.nl

KIVI NIRIA-afdelingen Bouw en Water-
bouwkunde en Geotechniek organiseren 
een lezingenmiddag waar de volgende 
cases over bouwputten in de stad aan 
bod komen: 
Coepoort-garage Delft, Museumpark 
Rotterdam, Stradivarius - voormalig 
conservatorium Amsterdam en de 
bouwput onder CS Amsterdam. Verder 
aandacht voor kansen en bedreigingen, 
richtlijnen voor bouwputten, en een 
afsluitende discussie onder leiding van 
de middagvoorzitter dr.ir K.J. Bakker, 
TUDelft/COB.

COB
Dag van het Ondergronds Bouwen

29 januari 2009 
TU Delft
www.cob.nl

Het thema van dit jaar is ‘bouwen aan 
vertrouwen’. Zie voor verdere informatie 
pagina 40.

    

Cursus
Damwandconstructies  
en bouwputten

5, 6, 12 en 13 februari 2009
Deltares, Stieltjesweg Delft
http://pao-tudelft.nl/internetForms/
toonCursus.php?i_evt_id=374

Het ontwerp van een bouwput moet 
altijd worden beoordeeld op veiligheid, 
vervormingen en financiën. Naarmate 
een put dieper wordt of zich dichter 
bij aangrenzende objecten bevindt, 
vraagt het aspect van de vervorming van 
de grondkering en de omgeving extra 
aandacht. De uitwerking en het in een 
breder kader passen van de oplossingen 
worden in twee realistische situa-
ties  beoefend. De colleges zijn breed 
 opgezet en op de praktijk gericht.

    

Conferentie
First International Conference  
on Underground Multi System 
Utility Tunnels

11 en 12 maart 2009
Technion, Israel Institute of Technology, 
Haifa, Israel
www.multiutilitytunnels.com

Zie ook het artikel over Multi-utility  
tunnels op pagina 18-19 en de 
 advertentie op pagina 28.

    

Cursus
Kabels en leidingen: 
dwarsprofiel en ordeningsproces 

23 februari 2009
Delft
http://cursusdwarsprofielen.nen.nl

Een goede ondergrondse ordening is 
belangrijk vanwege toenemend gebruik 
van de ondergrond en de wenselijkheid 
om kabels en leidingen goed te kunnen 
bereiken. De cursus, georganiseerd door 
de NEN, behandelt de criteria voor een 
optimale ordening, geeft inzicht in de 
normen NEN 7171-1  en NPR 7171-2  
en geeft de relatie weer tussen de WION 
en de Telecommunicatiewet.



Van concept 
tot oplevering

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

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

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

Veiliger 
maaiveld
door benutting 

ondergrond 
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• Structuurvisie 

Aandacht voor ondergrondse

ruimtelijke ordening

• Tunnels en Bouwputten 

Hindervrij bouwen hoog op agenda

• Schreudersstudieprijs 

Genomineerde projecten

bekend


