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Colofon

Deze keer in de Onderbouwing

De toegevoegde waarde van projecten wordt soms pas 
duidelijk na verloop van tijd. We kijken naar projecten door 
de tijd heen en zoomen in op de planningsfase, aanleg en 
gebruik. Hierbij komen thema’s als waardecreatie, verbinding 
en duurzaamheid aan bod. / pagina 12 

COB en De Onderbouwing
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds ruimte gebruik en ondergronds bouwen 
(COB) heeft tot doel om kennis, kunde en innovatie voor ondergronds ruimte gebruik en 
ondergronds bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijk onderzoek en door 
samenwerking binnen een netwerk van deskundigen. Kennis komt tot stand in een 
publiek- private, maatschappelijke context, om te komen tot resultaten die breed worden 
geaccepteerd en die leiden tot een verantwoorde toepassing met maatschappelijk en 
 economisch rendement. COB bestaat sinds 1995 en maakt deel uit van CURNET.
COB produceert in samenwerking met het netwerk het magazine De Onderbouwing. 
Doel is om partijen aan de vraag- én aanbodzijde te informeren en inspireren.
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Wat gebeurt er eigenlijk als een tankwagen 
ontploft in een tunnel? Het consortium 
Delft Cluster-COB onderzocht de gevolgen 
van deze bijzondere belasting. / pagina 5 

Kennis naar de markt brengen. Een belang-
rijke opdracht voor Delft Cluster nu de 
onderzoeken bijna afgerond zijn. / pagina 39

Vertegenwoordigers van de overheid, net-
beheerders, ingenieursbureaus en kennis-
instituten bogen zich over het voortbestaan 
van het platform kabels & leidingen. 
/ pagina 10

Architectuur, serious gaming, proces-engineering 
of forensisch onderzoek. De toepassingsgebieden 
van 3D-laserscans zijn vrijwel onbeperkt. 
/ pagina 40

En verder ...

Op de zeepkist: Tjerk Dalhuisen, tegenstander 
van de Noord/Zuidlijn

Aanleg van de Eemstunnel

Habiforum maakt het begrip ruimtelijke 
kwaliteit hanteerbaar 

Het Souterrain: van geplaagde zwemtunnel 
tot prestigieuze tramtunnel

Maastunnel en Coentunnel maken zich klaar 
voor de toekomst

Ondertunneling van de A2 Maastricht

Archeologie en bouwen

Gemeenten willen proactieve regie in de 
ondergrond’

Studenten op zoek naar de beleving van 
architectuur onder de grond 
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Ruimte reserveren voor kabels en leidingen, meer dan je op dat 
moment nodig hebt. Dertig jaar later plukken Buisleidingen-
straat Nederland en het havenbedrijf Rotterdam hier nog steeds 
de vruchten van. / pagina 14

Portal naar kennis
 
Kennis is binnen Rijkswaterstaat een belangrijk 
 gespreksonderwerp. Lang waren we kennisdrager, zeker 
voor civiele en ondergrondse constructies. We fungeer-
den als portal naar dit type werk, naar kennis over ont-
werp en realisatie en naar de ontwikkeling van kennis. 
Nu werken we anders, nu kiezen we voor de markt.

Met onze keuze ontstaan nieuwe vraagstukken. 
Want heeft die markt de juiste en voldoende kennis? 
En hoe bepalen wij als Rijkswaterstaat welke kennis 
wij zelf moeten (blijven) ontwikkelen? Een belang-
rijke discussie, zeker omdat we nieuwe fouten, zoals 
 onrealiseerbare ontwerpen, willen voorkomen en omdat 
we willen dat bestaande kennis op het juiste moment 
toegankelijk is, ongeacht de kennisdrager. Dat leidt ons 
tot de vraag waar kennis blijft en hoe je het in stand 
houdt. Een antwoord is te vinden binnen COB: werk-
groep K18 behoudt de kennis over tunnels. Een ander 
antwoord vond ik op het Technologiesymposium waar 
de internet portal naar kennis van COB werd geopend. 
Het ontsluiten van COB kennis was een belangrijk mo-
ment voor mij en voor Rijkswaterstaat. Het is immers 
ook onze kennis die nu wordt gedeeld, met de markt. 

In spanning wachten wij af hoe het verder gaat. 
 Bestaande kennis vervaagt, je moet blijven vernieuwen. 
En dat is aan de markt. Zij zijn aan zet. Hebben zij kennis 
genomen van deze verandering, kijken ze op de COB site? 
Alleen als markt én opdrachtgevers gezamenlijk kennis 
gaan delen en uitwisselen gaat deze portal werken.  Wij 
willen wel. Het zou fantastisch zijn als de markt ook mee-
doet en actief kennis gaat delen, onderling en met ons, 
want dan continueert op nieuwe wijze een oud proces.

Reageer op Cees Brandsen  via redactie@cob.nl.

Column
Cees Brandsen
HID Dienst Infrastructuur Rijkswaterstaat
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Op de zeepkist krijgt iedereen de kans om vrijuit te spreken. Deze keer neemt 

Tjerk Dalhuisen, woordvoerder van vereniging De Bovengrondse, het woord:

de Audit  Commissie heeft het projectbu-

reau geen enkele aanbeveling opgevolgd. 

Wellicht lagen deze kritische beoorde-

lingen politiek te gevoelig, gezien de fi -

nanciële  consequenties. Daarop heeft de 

commissie in 2000 de eer aan zichzelf 

gehouden en zichzelf ontbonden. 

Amsterdam gaat zwaar gebukt onder 

de fi nanciële lasten van de Noord/

Zuidlijn. De kosten voor de stad zijn 

inmiddels opgelopen van 40 miljoen in 

1997 naar 1,6 miljard nu. Daar moet 

volgens de Commissie Veerman nog 500 

miljoen bij. Verder is het een riskante 

onder neming om te boren in slappe en 

gevarieerde grondlagen. Waarom zou-

den we de historische binnenstad van 

 Amsterdam gebruiken voor zo’n expe-

riment? Gebouwen aan de  Vijzelgracht 

raakten al beschadigd bij het ontgraven 

voor een station. We rekenen op nog 

veel meer schade bij het boren. Bijvoor-

beeld als de boor vastloopt; dat is bij alle 

vergelijkbare boorprojecten in Neder-

land met de vloeistof-schild methode 

ook gebeurd. 

‘De Noord/
Zuidlijn is een slecht plan’

Op de 
zeepkist

Wij stellen voor om af te zien van het 

traject Amsterdam CS – Zuid WTC. De 

noodzaak hiervan is immers komen 

te vervallen gezien de tegenvallende 

reizigersaantallen en de alternatieve 

routes om station Zuid WTC te bereiken. 

De reeds gebouwde stations op deze lijn 

kunnen een andere functie krijgen, zoals 

een parkeergarage of een vrijmarkt. Voor 

het tracé naar het Buikslotermeerplein 

zien we minder bezwaren. Dit mag dan 

ook best worden afgebouwd.’

Wat is ‘De Bovengrondse’? 
Een samenwerkingsverband van maat-

schappelijke organisaties die vinden dat 

 Amsterdam voldoende capaciteit boven de 

grond heeft om de reizigers te vervoeren.

www.bovengrondse.nl

‘Het concept voor de Noord/Zuidlijn is 

achterhaald. Dat hebben we nadrukkelijk 

vermeld aan de Commissie Veerman, 

die tot onze verbazing toch aanstuurt op 

voortgang van de bouw van de metrolijn. 

De gemeente Amsterdam stelde destijds 

dat er behoefte was aan een people 

mover om vanaf 2005 dagelijks 205.000 

mensen te verplaatsen, vooral van 

Amsterdam CS naar station Zuid WTC. 

De binnenstad zou door die mensen-

stromen dichtslibben, dus besloten ze 

tot de aanleg van de Noord/Zuidlijn. 

Dit reizigersaantal is volstrekt onrealis-

tisch. Aan de Zuidas werken beduidend 

minder mensen dan de gemeente had 

geraamd. En dankzij de Utrechtboog 

en de  Hemboog hoeven de meeste 

treinreizigers niet meer via Amsterdam 

Centraal te reizen. Bovendien is er al een 

metro lijn van CS naar de Zuidas. Om de 

voortgang van de bouwontwikkelingen 

kritisch te volgen, richtte de gemeente 

een onafhankelijke Audit Commissie 

op. De commissie wees op risico’s bij de 

bouw en kwam met aanbevelingen en al-

ternatieven. Uit de negen rapporten van 

Foto: NFP Photography/Pieter Magielsen

Onderzoek naar bijzondere belastingen in tunnels

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels is vaak 
niet toegestaan. De tank waar de stof inzit kan immers 
exploderen, met alle gevolgen van dien. Maar welke 
gevolgen zijn dat eigenlijk? In samenwerking met 
Rijkswaterstaat bracht kennisnetwerk Delft Cluster 
de gevolgen van bijzondere belastingen in kaart.

Wat gebeurt er 

na de klap?

Ferry de Graaf, senior adviseur bij Rijkswater-
staat: ‘We weten niet precies hoe groot de 
kans is op een ongeval waarbij een gevaarlijke 
stof explodeert en we weten ook niet wat 
de gevolgen van zo’n explosie zijn. Daarom 
nemen we het zekere voor het onzekere: 
we laten voertuigen met gevaarlijke lading 
omrijden. En dat kost de transporteurs geld. 
Zij zouden graag zien dat sommige transpor-
ten onder bepaalde voorwaarden wel door 
tunnels mogen. Maar dat kunnen we pas 
overwegen als we meer weten over de kansen 
op explosies en de gevolgen ervan.’
In opdracht van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat voerden TNO, GeoDelft (nu 
Deltares), de TU Delft en Bouwdienst 
Rijkswaterstaat in 2006 een voorstudie uit 
(zie ook COB Nieuws 34). Dirk-Jan Mole-
naar, projectleider bij TNO: ‘De vraag was 
hoe we het beste onderzoek konden doen 
naar explosies in tunnels met een bepaald 
budget, binnen een bepaalde looptijd. De 

 conclusie van die voorstudie was dat we het 
beste zogeheten BLEVE’s (Boiling Liquid 
Expanding Vapour Explosions – zie kader) 
konden onder zoeken.’ Rijkswaterstaat was 
niet inhoudelijk bij het onderzoek betrokken. 
Het keek echter wel mee, zegt De Graaf: ‘We 
waren hoofdfi nancier van het project, dus 
we wilden natuurlijk dat het proces goed zou 
verlopen. We wilden antwoord op de vragen 
die we hadden: hoe groot is de kans op een 
incident, wat gebeurt er als er een incident 
plaatsvindt en hoe kun je de schade als 
 gevolg van een explosie beperken?’

Keten van gebeurtenissen
‘Het onderzoek verdeelden we in drie 
werkpakketten’, legt Molenaar uit: ‘Je hebt 
namelijk te maken met verschillende onder-
zoeksdisciplines, zoals vloeistofdynamica, 
werktuigbouwkunde en geotechniek. TNO 
Bouw en Ondergrond nam samen met de 
TU Delft een werkpakket voor zijn rekening 

Simulatie van het openscheuren

 van een lpg-tank door explosie.



dat zich richtte op de vervorming van de 
tunnelconstructie als gevolg van een BLEVE. 
 Deltares modelleerde de respons van de 
grond als gevolg van vervormingen van de 
tunnel. Het derde werkpakket draaide om de 
respons van het systeem als geheel op een 
BLEVE. Daar keken de onderzoekspartijen 
samen naar.’
Senior research scientist bij TNO Defensie en 
Veiligheid Jaap Weerheijm was inhoudelijk bij 
het onderzoek betrokken. Zijn  expertise ligt 
op het gebied van explosies en de uitwer-
king ervan op constructies. Weerheijm: ‘Ik 

bracht mijn kennis in om te helpen bij het 
formuleren van de onderzoeksvraag. Bij een 
multidisciplinair onderzoek zoals dit is het 
belangrijk om voortdurend de keten van 
oorzaak naar gevolg in de gaten te houden. 
Het soort explosie waar we onderzoek naar 
deden, kent een keten van gebeurtenissen. 
Eerst bezwijkt de container waar de gevaar-
lijke vloeistof in zit. Vervolgens treedt er een 
explosieve verdamping van het vloeibare 
gas op. De schokgolf die hierdoor ontstaat, 
vormt de belasting van de tunnelconstructie. 
Omdat de tunnel op zijn beurt omringd wordt 

door grond, treedt er een interactie op tussen 
tunnelconstructie en grond. Samen bieden ze 
weerstand aan de explosiebelasting. Afhan-
kelijk van de bijdrage die de grond levert, 
wordt de grond in de omgeving van de tunnel 
belast en treedt er een grondschok op.’

Complex vraagstuk
‘Het onderzoek begon met bestaande model-
len en conservatieve aannames’, zegt Weer-
heijm: ‘Van daaruit gingen we op zoek naar 
manieren om die te combineren en zo nodig 
bij te stellen. We vroegen ons bijvoorbeeld af 

hoe snel de tank met exploderende vloeistof 
openscheurt. We hoopten dat onze oorspron-
kelijke schatting van die tijd te kort was en 
dat we hem bij konden stellen. Dan zou het 
gas minder snel vrij komen, met een lagere 
belasting tot gevolg. Helaas bleek dat niet het 
geval: de tank scheurt heel snel open, binnen 
25 milliseconden. We namen verschillende 
variabelen onder de loep en stelden de oor-
spronkelijke aannames steeds bij. We hebben 
nu een goed, conservatief model om de 
BLEVE-belasting te kwantifi ceren. Het is nog 
conservatief, maar daar werkt een promoven-

dus van de TU Delft aan. Hij onderzoekt hoe 
snel het gas in werkelijkheid kan verdampen. 
Dat is een heel complex proces, maar cruciaal 
voor de werkelijke grootte van de belasting. 
Hier kunnen we nog maximaal een factor drie 
winnen.’
De interactie tussen de tunnel en de grond 
was een complex vraagstuk, zegt Weerheijm: 
‘Voor het modelleren van de dynamische 
tunnelrespons gebruikten we bestaande 
kennis. Voor het gedrag van de grond bleken 
we echter nieuwe modellen nodig te hebben. 
In Nederland hebben we meestal te maken 
met waterverzadigde grond. Druk op die 
grond kan leiden tot een verhoging van de 
waterspanning, die bij ontlasten niet direct 
verdwijnt. Daardoor kan de draagkracht van 
de grond afnemen en kan de grond zelfs 
 bezwijken. De TU Delft ontwikkelde een 
model om dat gedrag te beschrijven en liet 
het implementeren in het eindig-elemen-
tenpakket Plaxis. Op die manier maken we de 
kennis die we ontwikkelen ook beschikbaar 
voor anderen.’

Voorspellingen
De onderzoekers keken vanuit twee invals-
hoeken naar de wisselwerking tussen de 
tunnelconstructie en de omringende grond. 
Weerheijm: ‘We combineerden in model-
leeromgeving LS-Dyna een eenvoudig model 
voor het grondgedrag met een gedetailleerd 
model van de tunnelconstructie. En we 
combineerden in Plaxis, een andere model-
leeromgeving, een gedetailleerd grondmodel 

met een eenvoudig constructiemodel. Hieruit 
leerden we dat voor de tunnelrespons de 
grondmodellering eenvoudig kan. Maar als 
we de stabiliteit van de grond en de gevolgen 
voor de omgeving willen bepalen, moeten we 
het gedetailleerde grondmodel gebruiken.’
Bij een BLEVE in een afgezonken tunnel 
bezwijkt de middenwand van de tunnel het 
eerst. Dat is één van de voorlopige conclusies 
van het onderzoek, dat in de afrondingsfase 
zit. Molenaar: ‘Een ander resultaat is dat 
de stijfheid van de grond weinig invloed op 
de gebeurtenissen heeft. Dat is wel redelijk 
verrassend. En we hebben veel kwantita-
tieve data over de gevolgen van BLEVE’s voor 
tunnels.’ De Graaf: ‘De data zijn nog niet zo 
gedetailleerd dat we de regels voor tun-
neltransport van gevaarlijke stoffen kunnen 
aanpassen. Maar bij het bouwen van een 
nieuwe tunnel kun je de data wel gebruiken 
om de schade als gevolg van een BLEVE te 
minimaliseren.’ In november organiseren de 

onderzoekspartners een symposium waar ze 
de uiteindelijke resultaten presenteren.
De Graaf weet niet of het onderzoek een 
vervolg krijgt: ‘Dat is aan de beleidsmensen.’ 
Weerheijm benadrukt dat het onderzoek 
veel nuttige resultaten heeft opgeleverd: 
‘Natuurlijk staan er nog vragen open. Meer 
onderzoek is zeker een goed idee. Maar we 
kunnen nu kwantitatieve voorspellingen doen 
over BLEVE’s in tunnels. Voordat we met dit 
onderzoek begonnen, kon niemand dat.’

Meer informatie
In november vindt een symposium plaats over de 

onderzoeksresultaten. Voor meer informatie: 

Dirk-Jan Molenaar (dirk-jan.molenaar@tno.nl).

Wat zijn BLEVE’s?
Boiling Liquid Expanding Vapour Explosions, kortweg BLEVE’s (spreek uit: bleffi es) kunnen 

voorkomen in een houder waarin gas onder druk tot een vloeistof is verdicht. Als de houder 

scheurt, zorgt de drukverlaging ervoor dat de vloeistof snel gaat koken. De houder kan scheuren 

door een incident, of doordat een brand aan de buitenkant van de houder de vloeistof verhit. 

De druk in de houder neemt dan zo ver toe, dat hij openscheurt.
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• Dirk-Jan Molenaar 
werkt als wetenschappelijk 

medewerker bij TNO Bouw, 

waar hij onder andere project-

leider is voor projecten die met 

brandveiligheid te maken heb-

ben. Hiervoor was hij onder 

 andere programmacoördinator 

techniek bij COB.

dirk-jan.molenaar@tno.nl

• Jaap Weerheim 
werkt sinds 1981 bij TNO 

Defensie en Veiligheid op het 

gebied van de effecten van 

explosies, beschermingcon-

structies en dynamica van 

 materialen en constructies. 

Hier leidt hij de onderzoeks-

groep ‘Explosion Prevention 

and Protection’. 

jaap.weerheijm@tno.nl

• Ferry de Graaf 
is senior adviseur bij de afde-

ling Civiele techniek van Rijks-

waterstaat Bouwdienst. Van 

1992 tot 2006 was hij als af-

delingshoofd Tunnelbouw van 

de Bouwdienst betrokken bij 

de voorbereiding en aanleg van 

alle Rijkswaterstaattunnels. 

ferry.de.graaf@rws.nl

‘We weten nu hoe je BLEVE-schades 
in tunnels kunt minimaliseren’

Effect van een BLEVE in een tunnel: de druk die vrijkomt 

bij de explosie drukt de tunnelwanden naar buiten. De 

grond geeft tegendruk. De kleuren op het snijvlak van de 

tunnel geven de mate van vervormingen weer, gebaseerd 

op rekenmodellen. (Illustratie: Anke Nobel)



Case
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Aan de rand van Zeelst staat een monumentale villa met ruime tuin. Toen de eigenaren 

besloten op deze plek een gezondheidscentrum te bouwen, betekende dit een bedreiging 

voor het prachtige rijksmonument van de Amsterdamse School. Een ondergrondse 

oplossing bood uitkomst: een groots plan voor een kleine gemeente.

Kleine gemeente, 
groots plan

Stedenbouw bepaalt contouren bovenbouw 
In Zeelst, grenzend aan Veldhoven en Eindhoven staat 
een monumentale villa met grote tuin. Het vormt een 

markant beeld in de dorpskern. Ambitieuze plannen 
van de eigenaren om de open ruimte rond de villa te 

benutten voor een gezondheidscentrum werden tegen-
gehouden door Monumentenzorg; zij bepaalde dat de 

villa en haar directe omgeving als dorpsgezicht moeten 
worden gerespecteerd. Ook de omwonenden spraken 

zich uit voor behoud. De oplossing: een groot deel van 
het gezondheidscentrum komt onder de grond. 

En het bovengrondse gedeelte harmonieert in volume 
en beeld met de bestaande villa. Stedenbouw bepaalt 

de contouren van de onderbouw. De ondergrondse 
ruimte beslaat bijna het hele terrein en loopt rakelings 

langs de villa. Daarom en vanwege de grondwaterstand 
zijn damwanden als bekisting gebruikt. Liefst 128 Van 

Leeuwen ankers houden de kelderbak op zijn plaats.  

Beperkt programma boven maaiveld
Aan de betonnen bebouwing is nu nog te zien hoe groot 
het project is. Maar straks, als het oppervlak weer be-
groeid is, is slechts een klein deel van het  programma 
boven het maaiveld zichtbaar. De ruime open tuin is 
dan weer in ere hersteld; een  monumentaal aangezicht 
is behouden.

Volop daglicht onder de grond

Ogenschijnlijk op gepaste afstand
Het eindresultaat: een idyllische villa 

met  traditionele ruime tuin eromheen. 
 Ogenschijnlijk op gepaste afstand staat het 

gebouw van het gezondheidscentrum met 
her en der – speels verspreid – enkele licht-

koepels in de tuin. Van de totale oppervlakte 
van het centrum bevindt zich uiteindelijk 

ruim tweederde deel onder de grond. 

Meer informatie
Projectarchitect: ir. Rodi van der Horst (Rodi.vander.Horst@Inbo.com)

oplevering najaar 2009, bruto vloeroppervlak: 2662 m2, bebouwde oppervlakte: 484 m2

Terwijl zich bovengronds alleen de entree, apotheek en een multifunctionele ruimte bevinden, 
komen onder het maaiveld behandelkamers van onder anderen huisartsen,  fysiotherapeuten, 
diëtist, podotherapeut en ergotherapeut. Bezoekers komen binnen in een grote centrale 
ruimte die volop daglicht krijgt via een grote lichtkap. Van hieruit lopen twee assen die naar 
het daglicht uitkijken. Deze assen helpen de bezoeker zich te oriënteren. Ook bij de behandel-
kamers zorgen lichtkoepels voor daglichttoetreding. 
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Bijeenkomst voortbestaan platform Kabels & leidingen

• Frans Taselaar
is ingenieurs-geoloog  en direc-

teur bij  advies en ingenieurs-

bureau Hompe en Taselaar bv. 

Hij is voorzitter van het COB 

Platform kabels en leidingen en 

bestuurslid van de Stichting 

Amsterdam Ondergronds.

F.Taselaar@hompetaselaar.nl
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Student onderzocht detectieapparaat voor kabels en leidingen:

‘De groundtracer meet best nauwkeurig!’  

Plan van aanpak
Siegried Spanhove volgde de Master in 
Industriële Wetenschappen - Landmeten 
aan de Katholieke Hogeschool Sint-Leuven in 
Gent. Voor zijn afstudeeronderzoek maakte 
hij gebruik van COB-rapport 010 fase 1. Om 
de groundtracer te testen, maakte  Spanhove 
gebruik van drie types. Onderling verschilden 
die in de frequentie van elektromagnetische 
golven: 300 MHz, 500 MHz en 900 MHz. 
Vier verschillende sleuven groef hij met een 
diepte variërend van 0,25 meter tot 1,5 
meter. Vervolgens plaatste hij leidingen in die 
sleuven. Deze leidingen, zowel van kunststof 
als van metaal, liepen in dikte uiteen van 
0,8 tot 16 centimeter. De test kon beginnen; 
Spanhove probeerde de leidingen in de grond 
te detecteren. De verkregen  posities vergeleek 
hij met de werkelijk posities die hij opnam 

met een totaalstation. Voor de positiebepa-
ling van de groundtracer maakte hij gebruik 
van de gps-methode en de methode met het 
totaalstation. 

Conclusies
Na zijn onderzoek concludeerde Spanhove dat 
een groot deel van het materiaal goed vind-
baar was: ‘Zelfs leidingen met een vrije kleine 
diameter. En het materiaal maakte eigenlijk 
nauwelijks uit.’ Toch zag hij verschillen. ‘Met 
de gps-functie zijn posities het beste te bepa-
len. Maar als je vooral geïnteresseerd bent in 
de diepte, dan is het totaalstation een prima 
alternatief. Vanaf een diepte van 1,5 meter 
zijn leidingen tot 1,5 centimeter alleen nog 
detecteerbaar met de frequentie 500 MHz. 
De groundtracer met de frequentie 900 MHz 
heeft vergelijkbare detectiemogelijkheden tot 
een diepte van 0,5 meter.’

Nader onderzoek
De onderzoeksresultaten bevestigen de ver-
wachtingen van Spanhove. Toch relativeert hij 
zijn resultaten: ‘Mijn onderzoek vond plaats 

in slechts één soort ondergrond: een matig 
droge zandbodem. En eigenlijk heb ik ook de 
potentiaalmeter nog niet voldoende onder-
zocht. Ik heb een aanzet gegeven, maar er is 
zeker nog vervolgonderzoek naar de ground-
tracer nodig.’ Spanhoves resultaten kunnen 
gebruikt worden in het COB-onderzoek.

Wat is de groundtracer?
De groundtracer is een combinatie van een con-

ventionele grondradar en een potentiaalmeter. 

Dit apparaat is sinds begin 2007 op de markt 

om onder meer kabels en leidingen onder het 

maaiveld te detecteren. Terwijl de radar met een 

hoge frequentie radiogolven uitzendt en de 

echo’s van die elektromagnetische pulsen regis-

treert, meet de potentiaalmeter verschillen in 

potentiaal aan het aardoppervlak. De combina-

tie van deze technieken meet de diepte van on-

dergrondse objecten met een precisie van 

enkele centimeters. De positionering vindt 

plaats door middel van een meetwiel of door 

koppeling aan een gps-systeem.
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De groundtracer is al een tijdje op de markt. 
Maar hoe nauwkeurig werkt dit systeem 
eigenlijk? De Vlaamse student Siegfried 
 Spanhove onderwierp het apparaat aan een 
empirisch onderzoek. 

Beeld: Siegfried Spanhove

Draagvlak is groot 
maar bekendheid kan beter

Zes jaar geleden leidde een dergelijke bijeenkomst tot 
de oprichting van het platform Kabels & leidingen. 
Bij de initiatiefnemers van toen, en bij deelnemende 
partijen, leefde de behoefte om eens van gedachten 
te wisselen over de toekomst van het platform.  
Frans Taselaar, voorzitter van het platform Kabels & 
leidingen: ‘Persoonlijk denk ik dat het belang van het 
platform alleen maar groter is geworden. De ruimte 
wordt schaarser en er komen steeds meer omvangrijke 
kabel- en leidingnetwerken. Dat levert confl icten op, 
die vragen om nieuwe oplossingen. Maar de waarde 
van ons netwerk wordt bepaald door de inbreng van 
de deelnemers zelf. Daarom is het goed eens met de 
partijen om de tafel te zitten.’

Meer profi lering en daadkracht
De bijeenkomst start met een presentatie van Taselaar, 
waarin hij onder andere vertelt wat het platform doet: 
vijf keer per jaar een netwerkbijeenkomst, de afge-
lopen vijf jaar voor een miljoen euro aan onderzoek, 
 symposia, congressen. Vervolgens leidt dagvoorzitter 
Pascal Lamberigts (Royal Haskoning) de discussie. De 
aanwezigen zijn het snel eens over de meerwaarde van 
het platform: in tegenstelling tot andere samenwer-
kingsverbanden richt het zich niet op één belang, maar 

is het een plek om te leren, kennis uit te wisselen en 
samen verder te komen. Er is wel behoefte aan meer 
profi lering en daadkracht. Bevindingen uit onderzoe-
ken blijven nu vaak binnen het netwerk in plaats van 
dat ze beleid beïnvloeden. De toekomstagenda mag 
duidelijker en aanwezigen spreken de wens uit om nog 
meer partijen – uit de ruimtelijke ordening en project-
ontwikkeling – bij het platform te betrekken. 

Steviger neerzetten
Taselaar: ‘De uitkomst van de bijeenkomst verraste 
me. De partijen vinden het platform nuttig, maar zijn 
er eigenlijk niet goed mee bekend. Deelname is vaak 
persoonsgebonden, waardoor veel mensen niet weten 
wat het platform Kabels & leidingen kan betekenen. 
Zelfs binnen één organisatie niet. Willen we meer 
bekendheid en meer invloed, dan moeten we daar zelf 
aan werken. Een duidelijke agenda draagt daaraan 
bij. Met welke onderwerpen houden we ons wel bezig, 
met welke niet? Positief is dat het draagvlak zeker niet 
tanende is. Alle partijen onderkennen het maatschap-
pelijke belang. Het is nu aan ons, de deelnemers zelf, 
om het platform steviger neer te zetten. De komende 
tijd bedenken we hoe we dat gaan doen.’

Meer informatie
www.cob.nl

anne.kamphuis@cob.nl

richard.vanravesteijn@cob.nl

Ruimt twintig leden van het platform Kabels & 

 leidingen kwamen 2 juli 2009 bijeen bij het COB in 

Gouda. Belangrijke vertegenwoordigers van overheid, 

netbeheerders, ingenieurs bureaus, aannemers en 

kennisinstituten besloten gezamenlijk óf en hóe het 

platform verder moet gaan. 
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Kwali-tijd
De aanleg van ondergrondse projecten verloopt lang niet 
altijd zonder problemen. De kwaliteit van deze projecten 

blijkt vaak pas later. Als reizigers zich makkelijker kunnen 
verplaatsen, of als kabels en leidingen snel kunnen worden 
doorgetrokken. In dit nummer kijken we naar het verleden 

en heden en we trekken conclusies voor de toekomst. 
Thema’s als waardecreatie, verbinding en duurzaam-

heid komen aan bod. Net als de kwaliteit van 
 processen door de tijd heen.
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Duurzame waardecreatie

Ruimte voor 

kabels en 

leidingen

In de jaren zeventig reserveerden de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf ruimte voor 

de aanleg van kabels en leidingen. Dat gebeurde ‘op de groei’. De werkelijke behoefte was 

destijds veel kleiner dan de gereserveerde ruimte. Het bleek een duurzame waardecreatie 

voor de toekomst; dertig jaar later benutten we bijna het hele gebied. 

Eind zestiger jaren ging het Nederland 
 economisch voor de wind. Vooral de 
 petrochemische industrie in het Botlek- en 
Europoortgebied maakte een stormachtige 
ontwikkeling door. Daarmee ontstond een 
grote behoefte aan buisleidingen tussen de 
haven- en industriegebieden van Rotter-
dam, Moerdijk, Zeeland en Antwerpen voor 
het transport van oliën, aardgas, industriële 
gassen, vloeibare chemische producten en 
drink-, afval- en proceswater. Maar de aanleg 
van buisleidingen is een hels karwei.  
Met name de planningsfase kan door confl ic-
ten met grondeigenaren en gemeenten uit-
draaien op een lang en duur proces. Daarom 
nam de Tweede Kamer in 1972 een wet aan 
die onteigening ‘uit landsbelang’ mogelijk 
maakte. Dankzij deze Nutswet konden de 
partijen – via onteigening – snel een buislei-
dingenstraat realiseren van Rotterdam, langs 
Moerdijk, Bergen op Zoom en Roosendaal, 
naar Antwerpen. ‘Daarvoor kochten ze een 
strook grond aan van 100 meter breed en 
75 kilometer lang’, vertelt Koos Haeck. Hij is 
directeur van Buisleidingenstraat Nederland, 
het in 1978 opgerichte privaatrechtelijke 
beheerslichaam van de ‘straat’. ‘Over de 
lengte van het tracé kunnen op een onder-
linge afstand van ongeveer één meter veertig 
buisleidingen in sleuven worden gelegd. 
Obstakels, zoals wegen, spoorwegen, de Oude 
Maas en het Hollands Diep, werden overwon-
nen met kunstwerken en elf tunnels met een 
doorsnede van vier meter. Uiteindelijk is de 
buisleidingenstraat slechts in vijf jaar en voor 
69 miljoen euro gerealiseerd.’

Voor- en tegenstanders
Niet iedereen was het eens met de aanleg van 
de buisleidingenstraat. Tegenstanders von-
den het zonde van het geld om zoveel ruimte 
te reserveren voor het transport van vloeibare 
stoffen. De werkelijke behoefte was immers 
vele malen kleiner. Door het buiten exploita-
tie houden van al die uitgeefbare grond zou-
den potentiële (grondverhuur)opbrengsten 
verloren gaan, aldus de critici. Dit euvel werd 
opgelost door de grond – bij geen leidingaan-
leg – te verhuren. Voorstanders van de ‘straat’ 
voorzagen voor de volgende decennia een 
enorme groei van de industrie in Zuidwest-
Nederland. Zonder de buis leidingenstraat 

zou daar een rem op komen te staan. Deze 
voorstanders kregen bijval van een ander 
project: binnen het westelijk havengebied 
reserveerde het Havenbedrijf Rotterdam een 
grote hoeveelheid ruimte voor kabels en lei-
dingen: 450 hectare aan  ‘leidingenstroken’. 

‘Die hebben dezelfde functie als de buislei-
dingenstraat’, vertelt Sjaak Verburg, adviseur 
ondergronds ruimtegebruik en infrastructuur 
bij Havenbedrijf Rotterdam. ‘Alleen worden 
de leidingen stroken door het vele lokale 
‘verkeer’ in het havengebied nóg intensiever 
gebruikt. In totaal liggen hier, met een onder-
linge afstand van slechts veertig centimeter, 
vijftienhonderd kilometer buisleidingen 
voor het transport van gevaarlijke stoffen, 
achthonderd kilometer nutsleidingen en 
tweeduizend kilometer stroomkabels. Voor 
petrochemische bedrijven is een goede 
achterlandverbinding een keiharde vesti-
gingsvoorwaarde. Om te kunnen inspelen op 
groei en ontwikkeling is vrije ruimte nodig. 
Gelukkig hebben de gemeente Rotterdam en 
het Havenbedrijf daar destijds voor gezorgd, 
ondanks het feit dat de stroken niet direct 
geld opleverden.’

Duurzame waardecreatie voor 
de toekomst
Anno 2009 liggen de leidingenstroken in 
het westelijk havengebied voor 95 procent 
vol. ‘Het verleden heeft zijn gelijk bewezen’, 
vertelt Verburg. ‘Het succes van het Rotter-
damse havengebied en de industrie is mede 
te danken aan deze ruimtereservering. Zo zie 
je maar: regeren is vooruitzien. Dat gebeurt 
gelukkig niet alleen bij kabels en leidingen, er 
zijn meer succesvolle voorbeelden. Ook voor 
een nieuwe westelijke oeververbinding, de 
Blankenburg- of Oranjetunnel, is ooit ruimte 
gereserveerd. Gezien de huidige bereikbaar-
heidsproblematiek van het havengebied kan 

‘Rotterdamse haven-
gebied succesvol mede 
dankzij gereserveerde 

ruimte voor kabels 
en leidingen’ 

Foto: Bert de Jong
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Een vier kilometer lange tunnel van Rysum in Duitsland naar 

Borgsweer in Nederland, met als belangrijkste  randvoorwaarden 

het behoud van het landschap en een stabiele ligging. 

Die opdracht kreeg de BAM Combinatie Eemstunnel van de 

Nederlandse Gasunie. Op 1 april 2009 werd gestart met boren.

De transportleiding onder de Eems maakt de aanvoer 
van extra gas uit Noorwegen en Rusland mogelijk. Dit 
om de afnemende gasvolumes bij Slochteren en in de 
Noordzee te compenseren. De nieuwe gasleiding maakt 
deel uit van de Noord-Zuidroute en kruist een uniek 
natuurgebied: de uitmonding van de Eems in de 
Waddenzee. Daarom houden de  betrokkenen bij de 
aanleg zoveel mogelijk rekening met het landschap. 
Ook met het oog op de toekomst: ondanks de verande-
rende bodemprofi elen van de Eems moet de leiding 
stabiel blijven liggen.
In het verleden werd een gasleiding onder water als zin-
ker aangelegd. Een methode die de natuur erg verstoort. 
Er wordt een sleuf in de bodem gebaggerd die, als de 
leiding erin ligt, weer wordt dichtgemaakt. Veiliger is 
de methode met gestuurde boringen. Deze methode 
kan de afstand van vier kilometer echter niet in één 
keer overbruggen. De tijdelijke kunstmatige eilandjes 
zouden de natuur te zeer verstoren. Uiteindelijk koos de 

BAM Combinatie Eemstunnel voor een geboorde tunnel 
waar de gasleiding later wordt ingeduwd. 

Bijzondere boortunnel
De tunnel wordt met een 84 meter lange boormachine 
geboord. Voor de vier kilometer lange tunnel bouwde 
de BAM Combinatie Eemstunnel een bestaande boor-
machine bijna helemaal om. Door de beperkte ruimte 
en het veiligheidsniveau waren de aanpassingen ingrij-
pender dan gepland.
Het boren van de tunnel is bijzonder, omdat het nog 
niet eerder op zo’n grote schaal is uitgevoerd. De 
krappe werkruimte in relatie tot de veiligheid is een 
grote uitdaging. De inwendige diameter van de tunnel 
is drie meter, die van de gasleiding anderhalve meter. 
Er wordt vanaf de Duitse kant geboord, omdat daar 
meer werkruimte is. Het boren gebeurt door lagen klei, 
wadzand, zand, potklei en veen. Op 1 oktober stroomt 
het eerste gas door de leiding en is het project niet 
meer te zien in het landschap.

Meer informatie
De BAM Combinatie Eemstunnel is een samenwerking tussen 

de BAM bedrijven BAM Civiel en het Duitse Wayss & Freytag.

Meer informatie over het project: info@bamciviel.nl, 

(0182) 590 600

Over de auteur

• Marco Waterlander
is projectleider bij BAM Civiel 

Noordoost. Hij houdt zich 

voornamelijk bezig met de Ci-

viele Betonbouw. Momenteel 

leidt hij de aanleg van de gas-

kruising Eems-Dollard.

info@bamciviel.nl

Aanleg gasleidingentunnel onder de Eems

De inwendige diameter van de Eemstunnel 
bedraagt drie meter.

Bijzondere 
boortunnel

Dertig jaar buisleidingenstraat
Buisleidingenstraat Nederland bestaat inmiddels dertig jaar. Reden voor een feestje. Directeur Koos 

Haeck vertelt: ‘Op 10 september organiseerden we een jubileumsymposium. Daar hielden onder 

andere Havenbedrijf Rotterdam, het Ministerie van VROM, de provincie Noord-Brabant, het  Buisleidingen 

Industrie Gilde en COB een presentatie. Ook werd het lesboek Kabels & Leidingen gepresenteerd en 

verrichtte Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, de offi ciële opening 

van de buisleidingentunnel onder het Beneluxplein. Deze tunnel moet de aansluiting van de leidingen-

stroken in het havengebied op de buisleidingenstraat verbeteren. Het was een geslaagde dag.’

ook deze ruimtereservering in de toekomst 
wel eens goud waard blijken te zijn.’
De succesverhalen zijn interessant voor de 
nieuwe Structuurvisie Buisleidingen die het 
ministerie van VROM momenteel opstelt. 
Hierbij kijkt het ministerie naar de lande-
lijke ruimtereserveringen voor toekomstige 
buisleidingen die in 1985 werden vastgelegd 
in het Structuurschema Buisleidingen. De 
hamvraag luidt: moeten deze ruimtereser-
veringen worden vastgehouden of misschien 
zelfs uitgebreid? ‘Vasthouden en actualise-
ren’, vindt Verburg. ‘Het gaat hard met onze 
ruimte en als straks alles vol zit, hebben we 
een probleem. Het verleden heeft bewezen 
dat de toegevoegde waarde van ruimtere-
serveringen pas na verloop van tijd duidelijk 
kan worden.’ Haeck ziet vooral toegevoegde 
waarde voor het transport van gevaarlijke 

stoffen, zoals ethyleen, en grote hoeveel-
heden water en gas: ‘Bijvoorbeeld 
van Noord- naar Zuid-Nederland en van 
Rotterdam via Geleen naar het Ruhrgebied. 
Het grote voordeel van buisleidingenstraten 
is dat ze veilig zijn, omdat iedereen weet 
waar ze liggen en ze wekelijks geïnspecteerd 
worden. Daarnaast kunnen ze snel, en dus 
goedkoop, worden gevuld. Met de nieuwe 
Structuurvisie Buisleidingen begint opnieuw 
een duurzame waardecreatie voor de 
toekomst.’

 

Meer informatie
www.buisleidingenstraat.nl

www.portofrotterdam.com• Sjaak Verburg 
is beleidsadviseur en programmamanager 

ondergrondse infrastructuur bij Haven-

bedrijf Rotterdam. Een belangrijk aan-

dachtsveld is de transportmodaliteit kabels 

& leidingen, maar ook de verdere intensi-

vering van (ondergronds) ruimtegebruik 

behoort tot zijn werkterrein.

s.verburg1@portofrotterdam.com

• Koos Haeck 
werkte tussen 1970 en 1998 voor Rijks-

waterstaat als districtshoofd bij diverse 

 districten en directies. Sinds 1998 is hij 

door Rijkswaterstaat ‘uitgeleend’ aan de 

Stichting Buisleidingenstraat als direc-

teur.

dir@buisleidingenstraat.nl

Weergave van de ondergrondse kabels en leidingen in een deel van 
het Rotterdamse haven- en industriegebied.

De bouwkuip met daarin de rails waarlangs bouwelementen 
   naar de tunnel worden vervoerd.



Kop van Feijenoord

Het onvolledig, ongestructureerd en/of te laat inbrengen van ondergrondinformatie bij 

gebiedsontwikkeling leidt tot hogere kosten, vertragingen en tot het onvolledig benut-

ten van de mogelijkheden van de ondergrond. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt 

zowel bij de vrager (gebiedsontwikkelaars zijn niet altijd in staat de juiste vragen te stel-

len) als bij de aanbieders (te weinig inzicht in de toepassing, te veel technisch jargon). 

In het project Kop van Feijenoord ( masterplan in ontwikkeling) proberen we dit vraag- 

en aanbodspel rondom ondergrondinformatie op een praktische manier te verbeteren. 

Aan de hand van kaarten presenteren ondergrondspecialisten van Gemeentewerken 

Rotterdam tijdens een drietal sessies hun kennis over het gebied aan gebieds-

ontwikkelaars en planeconomen van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. 

Aanbieders krijgen zo meer gevoel voor de gedachtenwereld en de specifi eke behoeften 

van de vragers en vice versa. Juist omdat verschillende ondergrondspecialismen in dit 

proces verenigd zijn, is het mogelijk de ondergrond op een integrale manier te 

 presenteren. Zo kunnen slimme combinaties gemaakt worden tussen verschillende 

thema’s, wat de exploitatie van de plannen verbetert. Ook maakt deze integrale aanpak 

het  mogelijk om naast inzicht in de potentiële belemmeringen meer inzicht te krijgen 

in de baten en kansen die de ondergrond ter plekke biedt.
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‘Werkbank ruimtelijke kwaliteit’ gaat uit van drie kerngedachten:

1.  Ruimtelijke kwaliteit is overal en voor iedereen anders. 
 In ieder proces is gerichte communicatie nodig om ruimte-

lijke kwaliteit te benoemen en concreet te maken. 
Dialoog over kwaliteitsambities en -percepties levert inzicht 
op in overeenkomsten en verschillen, en maakt keuzes 
expliciet.

2.  Ruimtelijke kwaliteit groeit tijdens het planproces.
 Gebiedsprocessen nemen veel tijd in beslag. Op die lange 

weg is steeds weer aandacht voor kwaliteit nodig. Ruimtelijke 
kwaliteit groeit alleen als deze voortdurend wordt gekoesterd. 

3.  Gebruikers staan centraal en hebben het laatste woord.
 Uiteindelijk beoordelen de gebruikers en beheerders van ge-

bieden de ruimtelijke kwaliteit. Hun kennis en ervaring wordt 
daarom vanaf het begin betrokken bij gebiedsprocessen. 

Doelen 
De werkbank is al meerdere malen toegepast. Ook in cases 
 waarin de ondergrond een rol speelt. Tegenwoordig groeit 
 immers het besef dat de ondergrondse ruimte een stevige bij-
drage kan leveren aan een betere ruimtelijke kwaliteit. 
In de werkbank kunnen ondergrondse ambities worden mee-
genomen. Hij is op elke schaal – lokaal, regionaal en bovenre-
gionaal – te gebruiken. De werkbank helpt beleidsambtenaren, 
adviseurs, projectontwikkelaars, belangengroepen en burgers 
inzicht te krijgen in kwaliteitsambities. Onderlinge verschillen
 en overeenkomsten komen boven water. Snel wordt duidelijk 
hoe anderen over kwaliteit denken. De combinatie van invals-
hoeken levert nieuwe kwaliteitsambities op. Toepassing van 
de werkbank zorgt voor energie, creativiteit, snelheid, betrokken-
heid en draagvlak.  

Concreet 
De werkbank bestaat uit: 
•  Gereedschappen: direct bruikbare hulpmiddelen en werk-

wijzen om kwaliteitsambities zichtbaar te maken
•  Voorbeelden: een overzicht van ervaringen met de toepassing 

van gereedschappen in circa twintig praktijkcases 
•  Mensen: professionals die ervaringen en ideeën uitwisselen 

en werken aan de ontwikkeling van nieuwe gereedschappen. 

Hart van de werkbank
Het belangrijkste gereedschap is de matrix ruimtelijke kwaliteit. 
Bij de start van een gebiedsproces zorgt de matrix ervoor dat 
ruimtelijke kwaliteit snel, doeltreffend en in de volle breedte 
aan de orde komt. De matrix (zie fi guur) bevat de drie hoofd-
bestanddelen van ruimtelijke kwaliteit:
1.  Gebruikswaarde = doelmatigheid + functionele samenhang 
2.  Belevingswaarde = diversiteit + identiteit + schoonheid 
3.  Toekomstwaarde = duurzaamheid + aanpasbaarheid 

+ beheerbaarheid 
In de kolommen staan economische, sociale, ecologische en 
culturele belangen die inhoud geven aan de ruimtelijke kwaliteit.

BELANGEN ECONOMISCH SOCIAAL ECOLOGISCH CULTUREEL 

Gebruikswaarde

Belevingswaarde

toekomstwaarde

Bij de volgende drie projecten werd de ‘Werkbank’ toegepast. 

De Wet op de ruimtelijke ordening heeft als oogmerk duurzame ruimtelijke
kwaliteit te bevorderen. Maar wat verstaan we onder ruimtelijke kwaliteit? 
Kennisnetwerk Habiforum maakt het begrip hanteerbaar door een syste-
matische aanpak en bijbehorend gereedschap te ontwikkelen: de ‘Werkbank 
ruimtelijke kwaliteit’. 

•  Ignace van Campenhout 
is als adviseur werkzaam bij het Ingenieurs-

bureau van Gemeentewerken Rotterdam. 

Zijn expertise ligt op het raakvlak van 

 ondergrond, energie en GIS. 

IPAM.vanCampenhout@gw.rotterdam.nl

•  John Weebers 
was vanuit Habiforum initiatiefnemer voor 

de Werkbank Ruimtelijke kwaliteit. Hij is 

als adviseur gebiedsontwikkeling en ruim-

telijke kwaliteit werkzaam bij de Dienst 

Infrastructuur van Rijkswaterstaat.

John.Weebers@Habiforum.nl

•  Henk Puylaert 
is planoloog en medeoprichter en partner 

van H2Ruimte B.V. Zijn expertise ligt op 

het raakvlak van gebiedsontwikkeling, 

ruimtelijke kwaliteit en ondergrond. 

henkpuylaert@h2ruimte.nl 

Kwaliteitsambities 
in kaart brengen 

Figuur: Matrix ruimtelijke kwaliteit 
(bron: Hooimeijer , P.  e.a. Kwaliteit in meervoud, Habiforum Gouda 2001) 

Werkbank ruimtelijke kwaliteit

Over de auteurs:

Meer informatie
www.h2ruimte.nl

www.werkpartners.net

www.habiforum.nl

 Luchtfoto van het gebied ‘Kop van Feijenoord’ (Beeld: Hollandse Hoogte)
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Toepassing
Welke kwaliteiten moet het gebied over twintig jaar behouden 
of nieuw ontwikkelen? Dat is de vraag die centraal staat bij het 
 invullen van de matrix. De matrix kan individueel en collectief 
worden ingevuld. Een website biedt interactieve hulpmiddelen. 
Deel nemers aan een werksessie benoemen hun kwaliteits-
ambities en plaatsen deze naar eigen inzicht in de matrix. 
Deze ambities baseren zij bijvoorbeeld op vergelijkbare projecten. 
Een sessie levert al snel honderdvijftig tot tweehonderd ambities 
op. De matrix biedt een structuur om deze te ordenen en te 
bundelen in een paar gezamenlijk benoemde kwaliteitsthema’s. 
Deze thema’s vormen de inhoudelijke agenda voor gebieds-
ontwikkeling. In de volgende stap noteren de deelnemers op kaar-
ten welke gebiedskenmerken bijdragen aan de thema’s. Op deze 
 manier wordt ruimtelijke kwaliteit voor iedereen concreet. 
De Werkbank bevat daarnaast instrumenten om de kwaliteits-
ambities ook tijdens de plannenmakerij, de realisatie en het 
gebiedsbeheer vast te houden en verder te ontwikkelen. 

Afwegingskader Hoogspanning 
Ondergronds

Stadshavens 

De makers van het Structuurschema Elektriciteitsvoorziening gaan 

ervan uit dat het netwerk in de komende jaren uitbreiding behoeft. 

Een deel van de hoogspanningslijnen zal ondergronds moeten worden 

gebracht. Maar welk deel? Een ondergronds  tracé heft niet alle hinder 

op. Hoogspanningskabels kunnen ook ondergronds veel schade ver-

oorzaken en tegelijk bovengronds beperkingen opleggen aan grond-

gebruik en beheer. 

TENNET, RWS, Havenbedrijf Rotterdam en Kema ontwikkelen voor 

deze discussie in COB-verband een praktisch afwegings kader. 

De commissie brainstormde met vele deskundigen, onder wie de 

Rijksadviseurs voor Infrastructuur en Landschap, over deze kwestie. 

Ze gebruikten de werkbank ruimtelijke kwaliteit om hun ideeën te 

ordenen, en onderscheid te maken in kwaliteitseisen, ontwerp opgaven 

en ordelijke stappen. De afweging gaat over: 

1. ruimte effi ciency en de mogelijkheden voor meervoudig ruimte-

gebruik en bundeling;

2. optimale levenscyclus en de mogelijkheden voor doelmatige 

 exploitatie en beheer;

3.  beleving van landschap, rust en ruimte, en de mogelijkheden om 

die met een aantrekkelijk ontwerp te herstellen of compenseren;

4.  onder- en bovengrondse natuurlijke  milieus, en de mogelijkheden 

om de zoneringen te bundelen;

5.  welzijn en gezondheid, en de mogelijkheden om de acceptatie te 

bevorderen;

6. belangrijke sociale gebruiksfuncties, en mogelijkheid om alterna-

tieve keuzes te maken;

7.  karakteristieke landschappen, en de mogelijkheden om die met het 

ontwerp te versterken;

8.  cultuurhistorische en archeologische waarden, en de mogelijk-

heden om deze in een ontwerp te integreren. 

 De commissie wil dat deze facetten van ruimtelijke kwaliteit aan de 

orde komen in de verschillende fasen die nodig zijn voor het 

 uitwerken van de plannen. In elk van die fasen kunnen de betrok-

kenen kiezen voor boven- of ondergrondse aanleg.

De komende veertig jaar wil Rotterdam nieuwe woon- en werkmilieus 

creëren in het gebied Stadshavens, om zo de stad een kwaliteitsimpuls 

te geven. In de verkenningsfase van het project namen de betrokken 

partijen deel aan een workshop, waarbij zij de ondergrond op de kaart 

zetten. Hiervoor gebruikten zij twee instrumenten: de checklist 

‘ondergrondkwaliteiten’ en de matrix ‘ruimtelijke kwaliteit’. De check-

list hielp hen denken in kansen voor en door de ondergrond, zoals 

CO2-opslag, ondergronds ruimtegebruik in waterbekkens, onder-

grondse containeropslag, drijvende woningen, zichtbaar maken van 

ondergrondse profi elen tot grote diepte, koude/warmteopslag, her-

stellen van oude rivierlopen, metro voor personen- en goederen-

vervoer, en het openstellen van oude riolen voor bezoekers.  Vervolgens 

vulden zij de matrix ‘ruimtelijke kwaliteit’ in om de ambities voor 

Stadshavens 2030 in beeld te brengen. Doordat de deelnemers al 

bewust bezig waren geweest met de ondergrond, kwam deze pregnant 

naar voren in de discussie over kwaliteitsambities. Het resultaat was 

een groter bewustzijn over de mogelijkheden (en beperkingen) van de 

ondergrond, én directere verbindingen tussen ondergrond en boven-

grond in de geformuleerde kwaliteitsambities. Ook leidde deze aanpak 

tot een onderzoeksagenda om een aantal cruciale vragen over de 

onder grond te beantwoorden. (zie voor verslag: http://www.

werkbank ruimtelijkekwaliteit.nl/verslag/18.pdf)

Reconstructie van succesverhaal van het Souterrain

Geplaagde Zwemtunnel 
werd prestigieuze 
tramtunnel

Lekkages, verzakkingen en zelfs instortingsgevaar. Het Souterrain, 
dé tramtunnel van Den Haag, kende fl inke tegenvallers. Toch heeft 
men het tij kunnen keren; de tunnel is tegenwoordig een voorbeeld 
voor velen. Een reconstructie… 

Marianne de Waal, 25 jaar, studente psychologie
‘Er hangt hier een bijzonder 

sfeertje. De tunnel geeft me het 
gevoel alsof ik op een achtbaan sta te 

wachten, vanwege dat grote platform. Met een beetje fantasie dan.’

Edward Savelkoul, 

18 jaar, scholier

‘Ik vind het bijzonder dat ze 

onder de grond zoveel ruimte 

hebben kunnen creëren. Terwijl je 

door het ontwerp toch duidelijk een 

ondergronds gevoel hebt. Volgens 

mij komt dat door het licht en al 

die buizen.’

 Bovenaanzicht van de Stadshavens in Rotterdam (Beeld: Aeroview)

Aanleg hoogspanningsverbinding tussen Maasvlakte en Westerlee, 
in opdracht van TENNET (Beeld: Hollandse Hoogte)
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Op 16 oktober  dit jaar bestaat het Souterrain 
vijf jaar. In die vijf jaar heeft de  tramtunnel 
met ondergrondse parkeergarage menig 
bouwkundige prijs gewonnen. Er is dus nog 
maar weinig dat herinnert aan de ‘zwarte 
periode’ van het project. Integendeel:  de 
tunnel is een aanwinst voor de stad. ‘Voor-
heen hadden we in Den Haag geen centrum’, 
vindt wethouder Peter Smit. ‘We hadden een 
winkelstraat, die tegelijkertijd ook als belang-
rijke verkeersader fungeerde. Maar 
nu hebben we een duidelijk stadscentrum.’ 
Door het openbaar vervoer ondergronds 
te laten rijden, is bovengronds een veilige, 
verkeersvrije, kwalitatieve winkelstraat 
 gecreëerd. Een aantal winkels heeft zelfs 
een eigen toegang vanuit de parkeergarage. 
De bereikbaarheid van de binnenstad is 
sterk verbeterd.

De enige optie
‘De verkeerssituatie bij het Spui was de 
gemeente al tijden een doorn in het oog’, 
verklaart Smit de keuze voor de ondergrondse 
tramtunnel. ‘De wegcapaciteit én de capa-
citeit van het openbaar vervoer werden ten 
volle benut, dus bovengronds was uitbrei-
ding lastig; vooral in  de hoofdwinkelstraat, 
de Grote Marktstraat. Bovendien was er een 

chronisch tekort aan parkeerplaatsen in de 
binnenstad.’ De gemeente greep het idee 
voor de tramtunnel met parkeergelegenheid 
met beide handen aan. ‘De keuze was snel 
duidelijk’, vult Frank Wetters, hoofd Commu-
nicatie HTM, aan: ‘Er waren geen alternatie-
ven. De tunnel was de enige mogelijkheid om 
de verkeersstromen te scheiden.’

Weerstand
Al vóór de bouw was er weerstand tegen de 
tunnel. Winkeliers vreesden omzetverlies 
door verminderde bereikbaarheid van hun 
winkels tijdens de bouwperiode. Anderen 
waren teleurgesteld in het plan, omdat zij een 
andere ontwikkeling voor de stad voor ogen 
hadden. Zij hadden het centrum liever auto-
luw gemaakt. Na vele onderzoeken startte de 
bouw eind 1996. 

Onder water
Om bovengrondse overlast te beperken, werd 
gekozen voor de wanden-dakmethode. Het 
dak en de wanden van de tunnel bouwde 
de combinatie Tramkom (Strukton, Ballast 
Nedam en Van Hattum en Blankevoort) van 
bovenaf, waarna de meeste hinder boven-
gronds voorbij moest zijn. Vervolgens werd de 
tunnel onder het dak uitgegraven en verder 

Wat de gebruikers vinden…
Facts & Figures

• Opdrachtgever: gemeente Den Haag, 
Dienst Stadsbeheer

• Opdrachtnemer: TramKom 
(Van Hattum en Blankevoort, Strukton Betonbouw 
en Balast Nedam)

• Investeringskosten: circa € 240 miljoen 
(begroting 1996: €130 miljoen)

• Lengte: circa 1.250 m in drie lagen 
tot ±13 m onder NAP 

• Functie: tramverbinding en parkeergarage 
voor de binnenstad 

• Ondergrondse lagen: drie
• Capaciteit: twee tramsporen voor vier lijnen, 

40 trams per uur per richting, twee stations. 
Circa 450 parkeerplaatsen in twee lagen

• Architect: OMA 
Berend Geerts,

 48 jaar, persvoorlichter

‘Of ik iets over de tramtunnel te 

zeggen heb? Eigenlijk niet. Voor mij 

is een tramtunnel gewoon een 

tramtunnel. Niet meer en niet 

minder. Ik ben wel blij dat hij 

eindelijk af is.’

afgebouwd. Maar de aansluiting van de 
wanden op de waterdichte lagen in de bodem 
bleek een zwakke plek. In 1998 ontstond een 
groot gat, waardoor grondwater de  tunnel 
instroomde. De Kalvermarkt verzakte en we-
gens instortingsgevaar werd een deel van de 
tunnel onder water gezet om verdere schade 
aan de aangrenzende bebouwing 
te voorkomen. 

Het roer om
Na een tijdelijke stop om een geschikte 
 afbouwtechniek te onderzoeken, sloot 
Tramkom in 2000 een voltooiingscontract 
om de tunnel onder hoge luchtdruk af te 
bouwen. Vanaf dat moment verliep de bouw 
voorspoedig. ‘We hadden eerder met deze 
techniek gebouwd, maar niet op zo grote 
schaal’, vertelt John van Dongen, projectdi-
recteur van Tramkom. ‘We maakten gebruik 
van de expertise van duikers, die gewend zijn 
om met zo’n drukverschil om te gaan.’ Een 
groot verschil van deze bouwfase is dat de 
bouwcombinatie werkte met een design & 
construct contract. Van Dongen: ‘We stapten 
af van het traditionele ‘vechtcontract’ waarbij 
we slechts beperkte taken hadden en kwa-
men overeen zelf de verantwoordelijkheden 
te dragen. We werkten daardoor echt samen 

met de andere partijen; iedereen had immers 
nog meer dan voorheen de wil om het project 
snel tot een goed einde te brengen.’

Het resultaat
Omwonenden hebben nauwelijks overlast 
ervaren van de lekkages. De techniek waarbij 
zo snel mogelijk ondergronds werd gewerkt, 
heeft dus vruchten afgeworpen. Het tram-
verkeer moest wel worden omgeleid. ‘We 
moesten langs alternatieve routes rijden’, 
zegt Wetters van HTM. ‘Dat leidde overigens 
niet tot imago-schade – reizigers toonden 
gelukkig begrip voor de situatie.’ Vanaf het 
moment dat de tunnel klaar was, werd die in 
gebruik genomen. Duizenden mensen ston-
den met open mond te kijken, volgens Van 
Dongen. Ook Wetters was blij met het resul-
taat: ‘De tramtunnel werd gelijk omarmd als 
nieuw stadsicoon. Veel meer reizigers dan we 
hadden verwacht maken inmiddels gebruik 
van de tunnel. En sinds RandstadRail erbij is 
gekomen, is de waardering zelfs nog groter.’

Meer informatie
www.denhaag.nl

Het Souterrain in de prijzen
Het Souterrain bestaat inmiddels vijf jaar. 

In 2005 viel het Souterrain voor het eerst in 

de prijzen. Architect Rem Koolhaas werd toen 

voor dit project genomineerd voor de 

Schreuders prijs. Een jaar later sleepten archi-

tect, aannemer en opdrachtgever de Beton-

prijs in de wacht met het ontwerp voor het 

Souterrain. Hier zei de jury: ‘De vormgeving 

van de stations en parkeergarage kan zich 

meten met de internationale top, en geeft een 

 belangrijke impuls aan de aandacht voor 

 ondergrondse architectuur in Nederland en 

daarbuiten.’

Ten slotte won het Souterrain in 2007 de 

Nederlandse Bouwprijs, waarbij een jurylid de 

tunnel roemde om zijn vernieuwende tech-

nologie: ‘De vernieuwende technologie die in 

dit project wordt toegepast, en de uitstraling 

van dit project is van grote waarde voor de 

 gehele bouwsector.’ 

Emina Turan, 31 jaar, maatschappelijk werker
‘Voor mij is de tramtunnel vooral 

heel praktisch. De route van de tram 
is korter, en je kunt vanaf hier zo de 

V&D inlopen. En ik hoef nooit in de 
regen te wachten.’

Beeld: Peter van Oosterhout Beeld: Jaap van den Beukel

• John van Dongen
directeur projecten bij Strukton. 

In de periode 2001-2004 

was hi j  projectdirecteur 

Combinatie Tramkom en was 

hij verantwoordelijk voor de 

afbouw van het souterrain 

voor de tram en parkeer garages 

Grote Marktstraat/Kalvermarkt 

in Den Haag.

jvandongen@vhbinfra.nl

• Frank Wetters
werkt sinds 1990 bij HTM en 

sinds 1997 als hoofd Commu-

nicatie. Ten tijde van de aanleg 

van het Souterrain was hij de 

eerste woordvoerder van HTM. 

f.wetters@htm.net

• Peter Smit
maakt sinds 1998 deel uit van 

de Haagse gemeenteraad. 

Momenteel is hij wethouder 

voor Verkeer, Binckhorst en 

Milieu. Vanuit zijn functie is of 

was hij betrokken bij projecten 

als het Souterrain, Rand-

stadRail, Hubertustunnel, 

Trekvliettracé en de Hogesnel-

heidslijn.

p.w.m.smit@denhaag.nl



in focus

Grondgerelateerde faalkosten halveren en het imago 
verbeteren van de grond-, weg- en waterbouwsector. 
Dat is wat de deelnemers van Geo-Impuls willen en 
daarom zetten zij op 1 juli de eerste, symbolische 
schop in de grond. Ze lanceerden een programma dat 

zich richt op vijf thema’s: geo-engineering in contrac-
ten; toepassen en delen van bestaande kennis en erva-
ring; kwaliteit van ontwerp- en uitvoeringsprocessen; 
nieuwe kennis voor geo-engineering en managen van 
verwachtingen. Ook COB neemt deel aan het program-

De eerste schop in de grond!
Programma Geo-Impuls vastgesteld

ma, op het gebied van techniek en het managen van 
verwachtingen. Vanaf de tweede helft van 2009 gaan 
een stuurgroep en kernteam zich actief bezig houden 
met de uitvoering van het Geo-Impulsprogramma, 
zodat de ambitieuze doelen in 2015 gehaald worden.

Foto: Jan Vonk/Lef Future Center
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Maastunnel en Coentunnel

Op naar een 
tweede leven

De Maastunnel en Coentunnel zijn 

Nederlandse verkeerstunnels van 

het eerste uur. Dat beide tunnels na 

decennia trouwe dienst nog altijd 

prima functioneren, toont aan dat ze 

met oog voor de toekomst zijn 

gebouwd. Maar door de komst van 

de Wet Aanvullende Regels Veilig-

heid Wegtunnels (WARVW) staan 

beide tunnels aan de vooravond van 

een opknapbeurt, en daarmee van 

een tweede leven.

De Maastunnel is de oudste verkeerstunnel van 
Nederland. De bouw van deze tweede vaste verbinding 
tussen de noordelijke en zuidelijke oevers van de 
Nieuwe Maas startte in 1937 en duurde vijf jaar. 
Met dit project wilde de gemeente Rotterdam de eerste 
vaste oeververbindingen – de Koninginnebrug en de 
oude Willemsbrug – ontlasten. ‘Hoewel er nog niet 
zoveel auto’s reden, ontstonden daar in de jaren dertig 
al fi les’, vertelt Henk van der Maas, beheerder van de 
Maastunnel voor Gemeentewerken Rotterdam. Ook 
anticipeerde de gemeente met het Maastunnelproject 
op de havenontwikkeling op Zuid. De komst van nieuwe 

bedrijvigheid en woonwijken maakte een goede 
oeververbinding noodzakelijk voor de toekomst. ‘Een 
brug was geen optie, want die moest zestig meter hoog 
worden omdat er anders geen zeeschepen onderdoor 
konden’, vervolgt Van der Maas. ‘Een andere variant 
was een kleine tunnel met twee rijbanen in één buis. 
Maar de aanleg van een grote tunnel met twee buizen 
voor gemotoriseerd verkeer bleek slechts twintig 
procent duurder. Met fi nanciële steun van het Rijk koos 
de gemeente daarvoor. Naast de grote buizen kwamen 
twee buizen boven elkaar voor (brom)fi etsers en 
voetgangers. Dat was met het oog op capaciteit en 
veiligheid de meest duurzame oplossing.’

Dwarsventilatie
In de jaren dertig was het bouwen van een tunnel een 
noviteit. De aannemers pasten voor die tijd dan ook zeer 
innovatieve technieken toe. ‘Negen caissons werden 
in een droogdok gebouwd, naar de Maas gesleept en 
afgezonken’, vertelt Van der Maas. ‘Op beide oevers 
kwam een ventilatiegebouw dat met verschillende 
kelderniveaus 28 meter de grond in ging en 36 meter 
boven maaiveld uitstak. Net als de tunnel hebben die 
gebouwen de tand des tijds goed doorstaan.’
De Maastunnel heeft een totale lengte van 1.373 
meter, met een gesloten deel van 1.070 meter lang. 
Het diepste punt van de rijbaan ligt zo’n twintig meter 
onder NAP. Van der Maas: ‘Dat is diep, want er moes-
ten zeeschepen overheen kunnen varen.’ Een andere 
bijzonderheid was dat aan het bouwproject kwalitatief 
onderzoek vooraf ging. Zo werd het ventilatiesysteem 

op schaal nagebouwd om proeven te doen en windsnel-
heden te meten. ‘Als één van de weinige tunnels in 
 Europa heeft de Maastunnel een dwarsventilatie-
systeem’, verklaart Van der Maas. ‘Om de drie meter 
 komen luchtkokers uit op de tunnelbuizen: zuigkokers 
die lucht afzuigen en perskokers die verse lucht toevoe-
ren. Voordeel van dit systeem is dat er bij brand geen 
rook over de auto’s in de tunnel wordt geblazen. Maar 
deze vorm van ventilatie is ook relatief duur en onder-
houdsgevoelig.’

Nieuwe regels
Een ander nadeel van de dwarsventilatie is dat het 
systeem te weinig capaciteit heeft om de tunnel bij een 
grote brand voldoende hitte- en rookvrij te houden. Dat 
bleek uit onderzoek van Arcadis, dat onlangs plaats-
vond voor de grootschalige renovatie die de Maas-
tunnel de komende jaren ondergaat. Aanleiding is de 
Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (WAR-
VW) uit 2006, waaraan alle Nederlandse wegtunnels 
in 2014 moeten voldoen. ‘De nieuwe regels hebben 
grotendeels een organisatorische insteek’, zegt Esther 
Heijink, projectleider/adviseur Integrale Veiligheid bij 
Arcadis. ‘De organisatie rond veiligheid moet proce-
dureel vastliggen in een veiligheidbeheersplan. Ook 
de technische regels zijn aangescherpt, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de bebording en bewegwijzering, de 
afstand tussen vluchtdeuren en de tunnelgeometrie.’ 
Arcadis toetste de Maastunnel aan de nieuwe eisen. 
Daar kwam een aantal verbeterpunten uit, vertelt 
Heijink: ‘Er komt nieuwe bebording en een omroepin-
stallatie. Wij adviseren bovendien om voor de tunnel 
slagbomen te plaatsen, die de buizen fysiek afsluitbaar 
maken om in geval van nood ruimte te kunnen creëren 
voor de hulpdiensten.’

Schoolvoorbeeld
Om de kans op een ongeval in de Maastunnel en de 
gevolgen daarvan te bepalen, voerde Arcadis een 
kwantitatieve risicoanalyse en een scenarioanalyse 
uit. Eén van de knelpunten was de ventilatiecapaciteit. 
‘We onderzoeken nu de mogelijkheden om de tunnel-
veiligheid te vergroten’, zegt Heijink. ‘Er zijn meerdere 
oplossingsrichtingen denkbaar, zoals uitbreiding van 
het ventilatiesysteem met langsventilatie, aanpas-
sing van de vluchttrappen, toegangsdosering en een 
brandblusinstallatie. In 2014 moeten de maatregelen 
gerealiseerd zijn.’
Maar de renovatie draait om meer dan veiligheid. 
Hoewel de tunnel nog in goede staat verkeert, krijgt hij 
een grote opknapbeurt. ‘Vanaf 2011 gaan we het beton 
in de ventilatiekanalen repareren, overtollige kabels en 
leidingen verwijderen en het rioolsysteem vervangen’, 
vertelt Van der Maas. ‘We zijn al begonnen met het 
schoonmaken en coaten van een deel van de 2.250 
ventilatiekokers, want die bestaan uit asbestcement. 

• Esther Heijink
werkt sinds 2006 bij Arcadis 

als  adviseur sociale en inte-

grale veiligheid. Daarvoor was 

zij een aantal jaren projectlei-

der bij Movares.

e.b.heijink@arcadis.nl

‘We zijn al begonnen 
met het schoonmaken 

en coaten van de 
2.250 ventilatiekokers’

• Henk van der Maas
Henk van der Maas is sinds 

2006 beheerder van alle tun-

nels en onderdoorgangen in 

Rotterdam. 

Ook de sectoren Ingenieurs-

bouw en Beheer van Gemeente-

werken Rotterdam zijn bekende 

terreinen voor hem.

HA.vanderMaasgw.rotterdam.nl

Beeld: Hollandse Hoogte
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De tunnel kan straks weer decennia mee.’ Dat is goed 
voor de stad, want de tunnel is de belangrijkste vaste 
oeververbinding. Dagelijks rijden er zestigduizend 
auto’s doorheen. Ook Heijink denkt dat de Maastunnel, 
inmiddels een rijksmonument, nog lang meekan: ‘Het 
is bijzonder hoe de bouwers ruim zeventig jaar geleden 
nadachten over de toekomst. De Maastunnel is in dat 
opzicht een schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen. 
Daar kunnen we nu nog wat van leren!’

Eerste Coentunnel
Ook de Coentunnel gaat al lang mee. Na een bouw-
periode van vijf jaar ging de verbinding tussen de 
Zaanstreek en Amsterdam-West onder het Noord-
zeekanaal open op 21 juni 1966. In de aanleg van dit 
meest noordelijke deel van de ringweg A10-West werd 
45 miljoen gulden geïnvesteerd, omdat de Hempont, 
destijds de belangrijkste verbinding tussen Amsterdam 
en Zaandam, een knelpunt vormde voor het autover-
keer. Ter illustratie: eind jaren vijftig vervoerde de pont 
dagelijks bijna zesduizend auto’s, die vaak wel drie 
kwartier moesten wachten op hun oversteek. Toen de 
roep om een tunnel onder het Noordzeekanaal steeds 
luider werd, gaf Rijkswaterstaat daar gehoor aan. ‘In 
1965 zijn zes tunnelelementen van negentig meter 
afgezonken’, vertelt plaatsvervangend hoofd wegendis-
trict Amsterdam bij Rijkswaterstaat Ron van den Ende. 
‘Om de tunnel waterdicht te maken is een betonnen 
binnenconstructie aangebracht, gevolgd door een 
laag bitumen, twee lagen glasvezel-bitumen, een laag 
polyester en nog een laag bitumen. Een tweede laag 
beton beschermt deze één centimeter dikke laag tegen 
beschadiging. Deze methode is bij de bouw van latere 
tunnels tot standaard verheven.’ Complicerende omge-

vingsfactoren bij de bouw waren de slappe bodem en 
het drukke scheepsverkeer op het Noordzeekanaal. ‘Om 
een stabiele ondervloer te creëren bracht de aannemer 
funderingslagen aan in de ondergrond’, vertelt Van den 
Ende. ‘Tijdens het afzinken van de tunnelelementen 
was er geen scheepsverkeer mogelijk. Snelheid was dus 
geboden om de hinder voor de scheepvaart tot een mi-
nimum te beperken. Dat is gelukt: één tunnelelement 
lag zelfs binnen twintig uur op zijn plaats.’

Tweede Coentunnel
De totale lengte van de Coentunnel bedraagt 1.283 
meter. Het gesloten deel telt 587 meter. Daar rijden 
ruim honderdduizend auto’s per etmaal doorheen. 
Zoals alle Nederlandse wegtunnels moet ook de 

Coentunnel in 2014 aan de WARVW voldoen. 
Daar zijn beperkte aanpassingen voor nodig, consta-
teert Ben van den Horn. Hij is senior adviseur Veilig-
heid en Risicomanagement bij Arcadis en adviseert 
over tunnelveiligheid bij het consortium Coentunnel 
Company. ‘Met het oog op de luchtkwaliteitsnormen 

• Ben van den Horn
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Risicomanagement bij Arcadis. 

Ook is hij voorzitter van de Acti-

vity Group 1 van ITA-COSUF.

b.a.horn@arcadis.nl

• Ed Roijen
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 ‘In 2020 zullen naar 
schatting dagelijks 

190.000 auto’s door de 
twee tunnels rijden’

zuidelijke richting, in de avondspits op de A10-West 
naar het noorden’, verklaart projectdirecteur Coentun-
nel-Westrandweg Ed Roijen. ‘De bouw van de nieuwe 
tunnel moet de fi ledruk verminderen. We verwachten 
dat de tweede Coentunnel in 2011 open gaat. In 2020 
zullen naar schatting dagelijks 190.000 auto’s door de 
twee tunnels rijden.’

Aantoonbaar veilig
De voorbereidende graafwerkzaamheden zijn inmid-
dels begonnen. Daarna gaat het uitvoerende consor-
tium Coentunnel Construction vier elementen van 
178 meter afzinken voor twee nieuwe tunnelbuizen. 
In één daarvan komen drie vaste rijstroken te liggen, 
in de ander twee wisselstroken. ‘In de ochtendspits 
rijdt daar het verkeer richting het zuiden overheen, in 
de avondspits het verkeer in noordelijke richting’, legt 
Van den Horn uit. ‘Voor de toekomst bevat de Tweede 
Coentunnel, net als zijn oudere broer, nog een reserve-
ringsstrook. De tunnel moet nu eenmaal weer honderd 
jaar meegaan.’
Het is de eerste nieuw te bouwen tunnel sinds de in-
voering van de WARVW. De belangrijkste consequentie 
daarvan is dat de veiligheid van de tunnel aantoonbaar 
moet zijn voor de hele levensduur: van plan en ontwerp 
tot bouw en gebruik. ‘Maar het project kent meer 
uitdagingen’, zegt Van den Horn: ‘De nieuwe tunnel 
komt op slechts vijftien meter van de bestaande tunnel 
te liggen. Om daarmee samenhangende risico’s te 
beperken hebben we maatregelen getroffen, zoals het 
grondig monitoren van het werk.’ De inpassing van de 
tunnel in de omgeving was een grote ontwerpopgave. 
‘Het is een druk gebied en er zijn veel toe- en afritten 
bij de tunnel’, licht Roijen toe. ‘Maar die puzzel hebben 
we goed opgelost. Om de mobiliteit en veiligheid te 
waarborgen treffen we verkeerskundige maatregelen in 
de omgeving, zoals het aanleggen van de Westrandweg 
– een verlenging van de A5 tussen de Coentunnel en 
knooppunt Raasdorp – in het zuiden en het aanpas-
sen van het Coenplein aan de noordkant. Die ingrepen 
moeten de verkeersaanvoer in goede banen leiden en 
fi les in en rond de tunnel voorkomen. Maar het project 
heeft meer positieve effecten op netwerkniveau. Zo 
biedt de Westrandweg het verkeer ook een alternatief 
voor de A4-A10 ring West. Dit project is in meerdere 
opzichten een belangrijke stap richting de toekomst.’

 

Meer informatie
Maastunnel: www.gw.rotterdam via werken aan de weg/

maastunnelplein en maastunnel.

Coentunnel: www.rijkswaterstaat.nl via wegen/plannen 

en projecten naar A10/A5/A8: Tweede Coentunnel en 

Westrandweg.

gaan we het ventilatiesysteem aanpakken: we willen 
de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden verbeteren met 
verticale luchtafzuiging via schoorstenen. Daardoor 
wordt de tunnel zo’n zestig meter langer. Verder draait 
de renovatie vooral om het optimaliseren van zelfred-
zaamheid en hulpverlening. Er komen nieuwe vlucht-
wegaanduidingen en een ander vluchtconcept. Ook 
gaan we regelmatig oefeningen met de hulpdiensten 
organiseren.’
Voor de renovatie kan beginnen moet eerst een ander, 
veel omvangrijker project zijn afgerond: de aanleg van 
een tweede Coentunnel naast de eerste. Die moet voor 
meer wegcapaciteit zorgen, want op piekmomenten 
kan de eerste Coentunnel het verkeersaanbod niet 
meer aan. ‘In de ochtendspits staan er fi les op de A8 in 

• Ron van den Ende
begon in 1980 bij Rijkswater-

staat in de aanlegsector van 

weggebonden installaties, maar 

stapte over naar de beheers-
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Beeld: Hollandse Hoogte
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De A2 is het Nederlandse deel van de E25 van 
Amsterdam naar Rome. In Maastricht is het 
een autoweg met stoplichten, die dwars door 
de stad loopt. Frits van de Kerk, projectdirec-
teur van Avenue2: ‘Momenteel ligt er een 
verkeersriool als een litteken door Maastricht. 
Het is de enige plaats waar je als automobilist 
stoplichten aantreft als je van Amsterdam 
naar Milaan rijdt.’ Wim Hazeu – wethouder 
Verkeer en Mobiliteit van Maastricht en 
voorzitter van de stuurgroep die de plannen 
moest beoordelen – legt uit dat de gemeente 
meer wilde dan een verkeerstunnel: ‘We 
wilden een integraal plan voor stadsontwik-
keling. In de aanbesteding stelden we een 

aantal minimale eisen voor het projectplan. 
Dat moest Maastricht beter bereikbaar 
maken en de doorstroom op de A2 bevorde-
ren. Ook het budget stond bij de aanbeste-
ding al vast. Naast die minimum eisen 
formuleerden we ambities: we willen de 
leefbaarheid van het gebied bevorderen en 
van de twee stadsdelen aan weerszijden van 
de huidige weg weer één geheel maken.’

Eén compleet plan
Drie consortia namen deel aan de procedure 
(zie kader). Hazeu: ‘We waren tijdens de 
planontwikkeling voortdurend in dialoog met 
deze partijen om hun plannen te spiegelen 

aan onze ambities. Bovendien lieten we het 
publiek suggesties doen toen de plannen 
voor ongeveer tachtig procent af waren. 
Op basis daarvan konden de ontwikkelaars 
hun plannen nog aanpassen.’ Van de Kerk 
vertelt dat bij de planontwikkeling experts uit 
verschillende disciplines betrokken waren: 
‘Wegenbouwers, stedenbouwkundigen, 
milieuexperts, ze zaten allemaal aan tafel. 
Dat is niet gebruikelijk: meestal begint een 
plan met ingenieurs die een weg ontwerpen. 
Daarna mag de stedenbouwkundige kijken 
wat hij daaromheen doet en ten slotte doet 
een milieukundige corrigerende maat regelen. 
Het voordeel van de aanpak in Maastricht is 

De A2 ondergronds brengen, de A2 en A79 verknopen, bedrijventerrein Beatrixhaven 

beter  toegankelijk maken én het maaiveld boven de tunnel ontwikkelen. Dat wilden 

 Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen. In 2006 

startte projectorganisatie A2 Maastricht de aanbestedingsprocedure en in juni 2009 

kreeg bouwconsortium Avenue2 de opdracht.

Avenue2 wint aanbesteding ondertunneling A2 Maastricht

Groene Loper maakt 
Maastricht weer heel

dat je één compleet plan kunt maken.’ 
Dat plan omvat onder meer twee keer twee 
gestapelde tunnelbuizen. Van de Kerk: 
‘Uit bouwtechnisch oogpunt zou je daar niet 
zomaar voor kiezen, omdat het complexer en 
duurder is dan vier tunnel buizen naast elkaar. 

Maar dan zou de zone boven de tunnel te 
breed worden. Dat past niet in het beeld van 
de omliggende wijken. Dit project doorbreekt 
eigenlijk de dominantie van de techniek.’

Als een rups
In het plan ‘de Groene Loper’ van Avenue2 
gaat het doorgaand verkeer op de A2 door 
de onderste tunnelbuis en verkeer voor 
Maastricht en omgeving door de bovenste. 
Boven de tunnels komt een recreatieve 
groene zone – de parklaan – voor voetgangers, 
fi etsers en bestemmingsverkeer. Een nieuwe 
weg verbindt de A2 met de A79. Vanaf 2011 

trekt een vijfhonderd meter lange ‘bouwtrein’ 
– hierin wordt de tunnel gebouwd – als een 
rups door de stad. Van de Kerk: ‘De mensen 
weten precies wanneer ze geluidshinder 
kunnen verwachten. Daardoor zullen ze al 
een stuk minder overlast ervaren.’ De 
bouwwerkzaamheden aan de infrastructuur 
zijn voltooid in 2016. Het laatste vastgoed 
wordt ongeveer tien jaar later opgeleverd.
Hazeu is erg tevreden over de aanpak van de 
stuurgroep A2 Maastricht: ‘Door doelen te 
formuleren en de marktpartijen zoveel 
mogelijk de middelen te laten bedenken, 
benut je hun creativiteit optimaal. De 
stuurgroep zorgde ervoor dat de betrokken 
partijen met één mond spraken. En we 
creëerden draagvlak door het publiek te laten 
meedenken en ze te laten zien hoe complex 
de materie is.’ De aanpak legt veel risico’s bij 
de markt neer, geeft Hazeu toe: ‘De partijen 
krijgen een vergoeding, maar je vraagt ze wel 
om veel tijd en energie te steken in het 
maken van een omvangrijk plan dat mis-
schien niet doorgaat.’ Van de Kerk: ‘Bij deze 
werkwijze is het een uitdaging voor de 
opdrachtgever om de aanbestedingseisen te 
beperken, zodat de aannemers voldoende tijd 
en geld hebben om een plan te maken. Het is 
namelijk ontzettend interessant om zo breed 
met een project bezig te zijn.’

•  Wim Hazeu 
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beheer, Natuur, Milieu, Water & Afval, 

 Monumenten & Archeologie, Bouw-

toezicht en Project A2.

info@a2maastricht.nl
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‘We wilden een 
integraal plan voor 
stadsontwikkeling’

Drie consortia
Oorspronkelijk tekenden drie consortia in 

op de Maastrichtse aanbesteding. Het 

BA2M consortium concludeerde dat het 

niet mogelijk was om hun ambities voor 

het project te realiseren binnen het gestel-

de budget. Hazeu: ‘Omdat de inschrijvin-

gen van de andere twee partijen – Avenue2 

en Unie van Maastricht – wel binnen de 

 gestelde kaders bleven, zijn we met hen 

 verder gegaan.’

Consortium Avenue2
Avenue2 bestaat uit Strukton Civiel 

 Projecten, Strukton Bouw & Vastgoed, Bal-

last Nedam Infra en Ballast Nedam Ont-

wikkelingsmaatschappij. Het consortium 

wordt ondersteund door onder andere Ar-

cadis, West8 Urban Design & Landscape 

Architecture, Humblé Architecten, dGmR 

en Bex* Communicatie. 

Zo zal de plattegrond van Maastricht eruit zien als het project is afgerond.

Een doorsnede van de tunnel met daarboven de Parklaan, de recreatieve groene zone voor fi etsers, 
voetgangers en bestemmingsverkeer. (Artist impression: Avenue2)
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Behoefte aan normstelling bij archeologen en bouwers

In de Betuwe, bij het stadje Huissen, verrijst 
een nieuwe Vinexwijk: Loovelden. Een woon-
wijk met 1250 woningen, een brede school, 
een zorgcentrum, een park en een bos. 
Ondergronds komen waterwegen, kabels en 
leidingen, funderingen en parkeergelegen-
heid. Sinds zeven jaar wordt er gebouwd in 
Loovelden – door projectontwikkelaar Bouw-
fonds – maar archeologen zijn er ook nog 
steeds aan het graven. Want de bodem zit vol 
met archeologische resten. De opbrengst tot 
nu toe: vier Romeinse nederzettingen, een 
grafveld met urnresten, munten en sieraden. 
Boudewijn Goudswaard van adviesbureau 
ArcheoLogic: ‘Natuurlijk is het altijd weer 
bijzonder om resten te vinden. Maar laten 
we eerlijk wezen: half Nederland ligt vol met 
Romeinse resten.’ 

Analogie met bodemverontreiniging
Archeologisch onderzoek, en vooral het 
opgraven van resten, kost tijd en geld.  Dat 
hoeft geen probleem te zijn, is de mening van 
Tjakko Smit, projectdirecteur bij Bouwfonds. 
‘Problemen krijg je pas als je het onderzoek 
te laat uitvoert. Er is een duidelijke analo-
gie met bodemverontreiniging. Ook op dat 

vlak ging in het verleden veel fout, doordat 
onderzoeken te laat werden uitgevoerd. Tij-
dens de bouw kwam je dan in de problemen 
door een onverwachte sanering.’ Vanaf het 
begin was bekend dat de grond in Loovelden 
archeologische resten bevatte. Maar om-
dat de archeologische wetgeving in 2007 

is veranderd, moeten projectontwikkelaars 
tegenwoordig serieus rekening houden met 
de conditie archeologie. Smit: ‘Wij moesten 
de afgelopen twee jaar in Loovelden aanvul-
lend archeologisch onderzoek doen. En dat 
leverde behoorlijk wat discussie op. Gaan we 
alles opgraven of kunnen we het ook laten 
zitten, was de vraag.’   

De bouw is begonnen en dan blijkt er toch nog archeologisch onderzoek nodig te zijn. Voor veel 

projectontwikkelaars een doemscenario dat zij liever  voorkomen, om vertraging en extra kosten 

te vermijden. Dan maar liever op tijd archeologisch onderzoek doen. Toch blijkt er nog veel 

verbeterd te kunnen worden in het samenspel tussen archeologen en de bouwwereld.

• Tjakko Smit
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functie verantwoordelijk voor diverse grote 

gebiedsontwikkelingen. 

t.smit@bouwfonds.nl
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Bouwen 
en behouden
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Per locatie bekijken
Goudswaard pleit ervoor per locatie te bekijken wat 
het beste is: opgraven, of laten zitten en maatregelen 
treffen. ‘Je kunt archeologische resten op  verschillende 
manieren beschermen. Wij hebben samen met 
 ingenieursbureau MWH BV een model ontwikkeld om 
te bepalen welke maatregel waar geschikt is. Het model 
gaat uit van drie parameters: de grondwaterstand, 
zetting en vergraving. Alle drie hebben ze invloed op 
de archeologie in de bodem. Sleutel je aan de grond-
waterstand, dan moet je rekening houden met even-
tuele gevolgen voor archeologische resten. Hetzelfde 
geldt voor de druk op de bodem – zetting – door het 
opbrengen van grond of het bouwen van woningen. 
Tot slot hebben graaf- en heiwerkzaamheden invloed. 
Hoever blijf je van archeologische resten vandaan, of 
besluit je toch om de boel op te graven?’ 

Niet sexy
In Loovelden is deels gekozen voor laten zitten en deels 
voor opgraven. Dat besluit viel niet zonder slag of stoot, 
herinnert ook Goudswaard zich. ‘Het probleem is dat 
er in de archeologie geen normen bestaan. Bij elke 
bouwlocatie beginnen we weer van vooraf aan: wat is 
er mogelijk, wat zijn de gevolgen, vinden we dat erg of 
acceptabel? Archeologen vinden het over het  algemeen 
niet erg sexy om iets te laten zitten. Opgraven is 
 natuurlijk veel spannender. Bovendien weet je niet of 
iets goed blijft in de grond. Maar van boven de grond 
weet je dat ook niet, want daar spelen licht en zuurstof 
een rol.’ Ook overheden kiezen vaak voor opgraven. 
‘Laten zitten vinden ze lastig in de uitvoering en hand-
having. Je moet er natuurlijk wel de hele tijd rekening 
mee houden als je aan het graven bent. En ook later, als 
het gebied een andere bestemming krijgt, moet je het 
opnieuw in het plan meenemen.’ 

Veilige kant
Bouwfonds stelde voor de bodem te verhogen, zodat 
alleen de funderingspalen de archeologische laag 
zouden raken. Ook werden grondvervangende palen in 
plaats van grondverdringende palen gebruikt, zodat er 
zo min mogelijk schade zou worden toegebracht aan 
de archeologische laag. Daar waar de riolering diep de 
grond in moest, zouden de resten worden opgegraven. 
De gemeente Lingewaard – waar Huissen onder valt 

– was eerst voor het plan, maar veranderde later van 
mening. Smit: ‘Op advies van een door hen aangetrok-
ken archeologisch adviseur kozen ze voor de veilige 
kant: meer opgraven en minder laten zitten. Ze hopen 
dat ze subsidie krijgen om de archeologische resten te 
bewaren. Uit ervaring weet ik dat die subsidie er vaak 
niet komt. En dus liggen al die zogenaamd waardevolle 
resten straks gewoon in een stoffi g archief.’

Concrete adviezen
Goudswaard en Smit zijn het eens over het belang 
van een goede normstelling. Smit: ‘We kunnen niet 
half Nederland opgraven. We moeten keuzes maken.’ 
Goudswaard: ‘Als wij kunnen uitrekenen dat archeolo-
gische resten kunnen blijven liggen omdat de werk-
zaamheden de afgesproken normen niet overschrijden, 
dan scheelt dat veel geld. Niet alleen voor de project-
ontwikkelaar, maar voor de hele maatschappij.
’ Om die reden voert ArcheoLogic al enige tijd een 
discussie over de verstoringsgraad bij het gebruik van 
heipalen in archeologische vindplaatsen. ‘Wij advise-
ren tussen 0,5 en 1,5 procent van het plangebied te 
 gebruiken voor heipalen. Binnen deze marges is even-
tuele schade aan archeologische resten minimaal.’ 
Het streven is om ook voor zettingsfactoren een derge-
lijk advies te formuleren. ‘Wat wij graag duidelijk willen 
maken, is dat zetting niet erg is, zolang archeologische 
resten niet aan elkaar kleven. Hetzelfde geldt voor 
vergraving. We kunnen met z’n allen afspreken dat je 
veertig centimeter boven de archeologische laag blijft. 
Zo’n norm creëert een hoop duidelijkheid en voorkomt 
oeverloze discussies.’
 

Schuiven met inrichting
Goudswaard ziet een grote rol voor de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) weggelegd. ‘Daar zijn ze 
nu vooral druk met handhaven. Worden de regels wel 
 nageleefd? In plaats daarvan zouden ze veel meer 
kunnen nadenken over oplossingen. Hoe zorgen we er 
samen voor dat er een handzame manier van werken 
ontstaat, waarbij bouwers en archeologen zich ge-
zamenlijk inzetten voor het behoud van waardevolle 
archeologische resten?’ Als de overheid haar eisen 
aanpast, en de bouwwereld en archeologische wereld 
normen hebben opgesteld, is het volgens Goudswaard 
een stuk eenvoudiger om een gebied in te richten. ‘Hoe 
eerder je weet wat er mogelijk is, hoe makkelijker je nog 

‘Half Nederland ligt vol 
met  archeologische resten’

kunt schuiven met de inrichting. Kunnen op een be-
paalde plek geen huizen of kantoren komen? Dan maak 
je er toch een mooi park van. Dat verhoogt ook weer de 
waarde van de huizen aan het park.’ 

Geschiedenis levend houden
In Loovelden wordt al volop gewoond en geleefd. Toch 
is de discussie over de gebiedsinrichting ook daar nog 
niet voorbij. Smit vertelt: ‘Wij hebben een nieuw plan 
neergelegd om dat wat we uitsparen op het gebied van 
archeologie, door minder op te graven, op een andere 

manier in de wijk te stoppen. We willen de Romeinse 
geschiedenis terug laten komen in het ontwerp van de 
gevels en de straatnamen. Maar voorlopig hebben we 
nog geen akkoord gekregen voor dit plan.’ En dus zullen 
ook de komende tijd archeologen actief zijn in Loovel-
den om nog meer resten op te sporen, én naar boven te 
halen. 

Meer informatie
Archeologiesparend Bouwen, Waar Archeologen en Bouwers 

elkaar ontmoeten (Archeologic, 2007) 

www.archeologic.nl

In de wijk Loovelden werd maar een deel van de archeologische resten opgegraven (rechtsonder). Archeologen brachten de overige resten in 
kaart (links), maar lieten deze bewust in de grond zitten. De nieuwe huizen (rechtsboven) zijn zo aangelegd dat deze resten zijn gespaard.



Processchema

36 de Onderbouwing  |   #5  Kwali-tijd    # 5  |   www.cob.nl 37 

In de handreiking ‘Proactieve regie in de ondergrond’ is een processchema opgenomen waarin de 
belangrijkste acties per projectfase en projectmijlpaal op een rij staan. Zes gemeenten gaan dit proces 
testen in de praktijk.

‘Het Pact van Uilenburg’. Zo doopten de betrokkenen 
hun pas beklonken samenwerking. Vertegenwoordi-
gers van de gemeenten Breda, Den Haag, Rotterdam, 
Tilburg, Utrecht en Wassenaar, netbeheerders van gas, 
water, elektra en telecommunicatie en brancheorga-
nisatie Bouwend Nederland hieven het glas. Samen 
gaan ze aan de slag om werkwijzen te ontwikkelen 
waarmee maatschappelijke kosten kunnen worden 
teruggedrongen. In Nederland ontstaat door graafwerk-
zaamheden jaarlijks directe schade van meer dan vijftig 
miljoen euro. De samenwerking gebeurt in het kielzog 
van de nieuwe Wet Informatie-uitwisseling Onder-
grondse Netten (WION). Deze gebiedt dat de aannemer 
zorgvuldig graaft en dat de opdrachtgever daarvoor 
de gelegenheid geeft. Daarnaast kan goede, vroegtij-
dige afstemming van beoogde ruimtelijke plannen en 
werkzaamheden in de ondergrond, schades en kosten 
voorkomen. 

Proactieve regie in de ondergrond
Aan de Nieuwe Uilenburgerstraat in de gemeente 
Amsterdam gingen op 4 juni zes proefprojecten van 
start, de pilots ‘Proactieve regie in de ondergrond’. Met 

deze pilots willen de deelnemers knelpunten in kaart 
brengen en toetsen of de vorig najaar verschenen KLO-
handreiking ‘Proactieve regie in de ondergrond’ in de 
praktijk bruikbaar is (zie ook kadertekst). ‘Steeds meer 
voormalige gemeentelijke nutsbedrijven zijn gepriva-
tiseerd en dat maakt de samenwerking aanmerkelijk 
complexer’, zegt Michiel Wentholt van de gemeente 
Amsterdam. ‘Door de verschillende belangen wordt het 
gezamenlijk belang van het terugdringen van hinder 
en van effi ciënte uitvoering soms uit het oog verloren’. 
Landelijk brengen graafwerkzaamheden een geschatte 
directe schadepost van zo’n vijftig miljoen euro per 
jaar mee. Daarbij komt nog veel indirecte schade, door 
slechte bereikbaarheid van winkels, extra slijtage aan 

kabels en leidingen en veelvuldige herbestratingen. 
‘Hoe eerder gemeente en netbeheerders met elkaar 
communiceren, hoe beter’, zegt Enrico van den Bogaard 
van het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen 
(GPKL, zie kader).

Spijkerharde afspraken?
Dat een goede regie hard nodig is, bleek duidelijk tij-
dens de startbijeenkomst, waar deelnemers zich onder 

Zes gemeenten aan de slag met proefprojecten 

Goede gemeenteregie 
voorkomt 
maatschappelijke kosten
Zes grote en kleinere gemeenten voeren samen met kabel- en 

leidingbedrijven proefprojecten uit. Doel is het verminderen 

van hinder, maatschappelijke kosten en graafschade aan onder-

grondse kabels en leidingen dankzij tijdige afstemming van 

plannen en werkzaamheden. Gemeenten spelen daarin een 

sleutelrol, als coördinator en regisseur van activiteiten in de 

ondergrond.

Wat zijn KLO en GPKL?
Het Kabels en Leidingen Overleg (KLO) nam het initiatief voor de pilots ‘Proactieve regie in de 

ondergrond’. In het KLO werken netbeheerders, grondroerders en gemeenten (als beheerders 

van de openbare ruimte) samen om onnodige graafschade te helpen voorkomen. De gemeenten 

zijn binnen het KLO vertegenwoordigd door het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen 

(GPKL). Dit landelijke kennisnetwerk organiseert voor KLO ook de pilots. GPKL wordt gevormd 

door betrokken gemeenteambtenaren en heeft twee hoofddoelen. Het eerste doel is de behar-

tiging van de gemeentelijke belangen met betrekking tot de  ondergrondse infrastructuur van 

kabels en leidingen. Het tweede is het verzamelen van kennis, ervaring en informatie en het 

bevorderen van de uitwisseling daarvan tussen leden van de vereniging en partijen daarbuiten. 

GPKL is een vaste deelnemer van COB-platform Kabels & leidingen.

Planvorming Stedelijk Programma 
van Eisen Projectbesluit

Inventarisatie K&L
Capaciteit K&L
Masterplan K&L

Voorlopig / Defi nitief  
Ontwerp
Uitvoeringsbesluit

Bundeling K&L
Hoofdtracés
Verleggingen

Bestek &
Aanbesteding

Tracébepaling
Verlegkosten
Combiwerk

Realisatiefase Richtlijn
Zorgvuldig
Graafproces

Voorbereiding

Uitvoering

Projectfase Mijlpalen

2-5 jaar

2 jaar

6 maanden

Start werk

Acties K&L

‘Minder hinder en een 
effi ciënte uitvoering zijn 

onze gezamelijke belangen’
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leiding van dagvoorzitter Frans Cornelis bogen over 
de vraag hoe ze hun werkwijze in de praktijk kunnen 
verbeteren. ‘Soms maak je als gemeente spijkerharde 
afspraken met de hoofdaannemer over het werken in 
een winkelstraat,’ verzucht een ambtenaar. ‘Maar dan 
blijkt de onder-onder-onderaannemer van niets te 
weten, waardoor de straat twee keer binnen één maand 
wordt opgebroken, met boze, gedupeerde winkeliers 
als gevolg. Je kunt wel papieren afspraken maken, maar 
de man in de sleuf moet het óók weten. Hoe krijg je dat 
voor elkaar?’ 

Behoefte aan graafrust
Onnodige graafschade en maatschappelijke kosten 
voorkomen door beter vooroverleg – het klinkt eenvou-
diger dan het is. ‘Soms zit je aan tafel tegenover men-
sen die over geen enkel mandaat blijken te beschikken’, 
zegt Helene Fentener van Vlissingen, adviseur bij het 
ingenieursbureau van de gemeente Utrecht. ‘Vaak ook 
ziet men het nut van een masterplan ondergrondse 
infra bij de ontwikkeling helemaal niet in. ‘Dat  lossen 
we toch tijdens de uitvoering wel op?’ krijg je dan te 
horen. In 2007 kregen we iedereen voor het eerst 
eens echt aan tafel, dankzij workshops van VROM over 
ondergrondse ordening (zie kader). Toen hebben we 
‘graafrust’ als doelstelling geïntroduceerd. Met deze 
samenwerking gaan we verder op de toen ingeslagen 
weg.’ De KLO-handreiking noemt ze zeer praktisch. 
‘Maar om greep op de ruimtelijke ordening te krijgen 
zul je het anders moeten insteken.’ 
Fred van Laarhoven van waterleidingbedrijf Vitens 
deelt die visie. ‘In de toekomst willen wij graag al bij de 
stedenbouwkundige fase betrokken zijn. Vaak zijn ver-
velende reconstructies te voorkomen als beide partijen 
een stukje opschuiven.’

Meer informatie
Ter ondersteuning van de pilots ‘Proactieve regie in de 

onder grond’ is er een internetplatform op www.klo.nu. 

Op 19 november komen de deelnemers bijeen om de tussen-

stand op te maken. Na een jaar worden de eindconclusies 

aangeboden aan KLO.

Meer informatie over de GPKL is te vinden op www.gpkl.nl. 

Over de WION leest u alles op 

www.ez.nl/Onderwerpen/Overig/Grondroerdersregeling 

En op www.vrom.nl/pagina.html?id=2706&sp=2&dn=7393 

kunt u het verslag van de pilotprojecten van VROM downloaden. 

Op www.project.vrom.nl/lijstweergave.asp?code_prgm=27 

leest u hoe VROM vervolg heeft gegeven aan deze projecten.

Gebiedspilots VROM en COB-SKB Carroussel
In 2004 voerde COB een grootschalig onderzoek uit naar problemen 

met het gebruik en de ordening van de ondergrond, de zogenaamde 

ordeningsknelpunten. Vanuit verschillende‘functies’ van de onder-

grond bracht de werkgroep van COB trends, ontwikkelingen en 

 knelpunten in beeld.  Naar aanleiding van dit onderzoek organiseer-

de VROM in 2007 een viertal gebiedspilots. Deze werden met advies-

bureaus uitgevoerd bij de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Arnhem 

en Enschede. Na een periode van relatieve stilte  pakten alle partijen 

sinds medio 2008 de ‘oude’ ambities opnieuw op en bespreken deze 

in netwerkverband: de COB-SKB ‘Carroussel Ordening en Onder-

grond’. Deelnemers van rijk, gemeenten, provincies en waterschap-

pen delen kennis en ervaringen. Ze delen de ambitie om op andere 

wijze naar de ondergrond te kijken: hoe richt je de beschikbare ruim-

te in Nederland zo mooi en effi ciënt mogelijk in? Hoe neem je de 

ondergrond mee in het planproces en lukt het om dat in het nieuwe 

instrument ‘structuurvisie’ voor elkaar te krijgen?

Een goede regie in de ondergrond zorgt voor 
graafrust en voorkomt graafschades.

• Karin de Haas
manager Kennis en Commu-

nicatie van Delft Cluster en 

partner in QM, maatschap 

voor organisatieontwikkeling.

Houdt zich bezig met het ver-

talen van complexe kennis 

naar toepasbare producten en 

het verbeteren van communica-

tieve vaardigheden van profes-

sionals. 

karin.dehaas@deltares.nl

Delft Cluster organiseert conferentie Kennis naar de markt 

‘Water, bodem en stad’, ‘duurzame 

gebiedsinrichting’ en ‘veiligheid tegen 

overstromingen’: van 2005 tot eind 2009 

deed Delft Cluster (DC) onderzoek naar 

deze thema’s. Karin de Haas van DC – 

dat werd opgericht om de samenwerking 

tussen kennisinstituten, de overheid en 

marktpartijen rondom deltavraagstukken 

vorm te geven – bereidt een conferentie 

voor om de verworven kennis over te 

dragen aan de praktijk. 

‘Met het beëindigen van Delft Cluster houdt het ge-
zamenlijke onderzoek zeker niet op’, vertelt De Haas. 
‘Op dit moment werken de TU Delft, TNO, Deltares, 
Rijkswaterstaat én het COB hard aan de vormgeving 
van een nieuw onderzoeksprogramma. Zo willen we 
de continuïteit van het onderzoek waarborgen.’ Op 
het gebied van de ondergrond heeft het consortium 
DC-COB een aantal onderwerpen aangepakt. De Haas: 
‘We hebben gekeken naar  trillingshinder, het voorko-
men van schade aan gebouwen en het ontwikkelen van 
nieuwe tunnel concepten. Ook hebben we onderzoek 
gedaan naar grondverbeteringtechnieken en veiligheid 
van tunnel constructies. Rode draad in alle onderzoe-

ken was het beperken van omgevingshinder. Beheerst 
boren, noemen we dat.’

Conferentie verbindt praktijk en onderzoek
Veel verschillende onderzoeken dus, maar levert het 
ook wat op? De Haas: ‘Het heeft enorm veel opgeleverd. 
Daarom organiseren we op 30 oktober de ‘Kennis naar 
de marktconferentie’ in Delft. Mensen zullen verrast 
zijn hoeveel kennis er op de plank ligt. We hebben nu 
bijvoorbeeld een monitoringsplan voor bouwputten. 
Met hiaten weliswaar, want we weten nog niet alles, 
maar het is zeer goed bruikbaar. Het plan zal de ko-
mende jaren verder ingevuld worden door wetenschap-
pers en mensen uit de praktijk. Het probleem van Delft 
Cluster is dat we zo ontzettend veel hebben gedaan. 
Hoe krijgen we deze kennis op de juiste plek? Om dat te 
bereiken, focussen we op de conferentie op een aantal 
cases. Voor ‘water, bodem en stad’ is dat Spoorzone 
Delft. We verbinden die case met datgene wat Delft 
Cluster onderzocht heeft. Zo wordt meteen duidelijk 
hoe de onderzoeken van Delft Cluster bijdragen aan 
oplossingen voor de praktijk van vandaag.’

Meer informatie
www.delftcluster.nl

Voor kennisontsluiting van het consortium DC-COB 

zie www.cob.nl. Programmacoördinator DC-COB: 

Ruud Boer, ruud.boer@cob.nl.

‘Mensen zullen verrast zijn hoeveel 
kennis er op de plank ligt’
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De Velser spoortunnel
De Velserspoortunnel is met zijn 53 jaar de oudste 

spoortunnel van Nederland. In verband met nieuwe 

EU-regelgeving moeten er aan vullende veiligheids-

voorzieningen worden aangebracht.  Tegelijkertijd 

wordt het spoor vernieuwd. 

Maar de tunnel is erg krap: het is millimeterwerk. 

‘Complicerende factor was, dat we de exacte maat-

voering niet kenden’, vertelt bouwmanager ProRail 

Titus Bootsma. ‘We hebben oude tekeningen van de 

vorige  eigenaar gekregen, maar die waren niet afdoen-

de. We zouden de hele tunnel  moeten nameten, maar 

daarvoor zouden we het spoor heel vaak buiten dienst 

moeten stellen. Dat is vervelend en kost geld.’ Door de 

tunnel in te laten scannen haalde ProRail veel risico’s 

naar voren. ‘Je weet dan exact hoe de tunnel gebouwd 

is en je kunt het ontwerp er als het ware in hangen. 

Voor de trein bestaan speciale  profi elen. DelftTech 

leest die in, constateert waar knel punten liggen en die 

bespreken we. Valt er iets buiten de  toleranties, dan 

volgt er een aanpassing. Ook de ontwerp producten 

van aan nemer BAM kunnen we in de scans plaatsen.’ 

Het pas- en meetwerk vindt dus eigenlijk al op de 

ontwerp tafel plaats. ‘Uiteindelijk  besparen we hier-

door veel kosten aan  engineering’, merkt Bootsma op. 

‘Bovendien kunnen we de hulpdiensten met de scans 

uit stekende informatie bieden voor de  situatie in de 

toekomst. De scans vormen een goede  aanvulling op 

het bestaande instrumentarium en bij een ander pro-

ject zou ik ze zeker weer gebruiken.’

De 3D laserscan

Als het op de millimeter 
 nauwkeurig moet

Het aantal toepassingsgebieden voor 3D laserscans is vrijwel  onbeperkt. 
Van forensisch onderzoek tot serious gaming, van  proces-engineering tot 
architectuur. Maar ook bij de aanleg van tunnels komt 3D laserscanning 
van pas. Zowel boven, als  onder de grond.
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• Geert van Goethem 
is technisch directeur van 

DelftTech bv, tevens zijn eerste 

werkgever. Hij begon hier in 

2003 na zijn studie civiele 

techniek aan de Technische 

Universiteit Delft. 

gvgoethem@delfttech.com

• Willem van Spanje 
is algemeen directeur van 

DelftTech bv, dat hij in 2000 

oprichtte. In 1990 begon hij 

zijn eerste eigen bedrijf, Diana 

Analysis BV, samen met part-

ner TNO Bouw.

wvanspanje@delfttech.com

• Titus Bootsma 
is sinds 10 jaar zelfstandig pro-

jectmanager in de wereld van 

infra en energie. Hiervoor 

werkte hij 13 jaar bij een aan-

nemer. Hij studeerde bedrijfs-

kunde.

titus.bootsma@prorail.nl

In 2000 richtte Willem van Spanje het 
bedrijf DelftTech op. Als een van de eerste 
bedrijven ter wereld ging DelftTech aan de 
slag met 3D laserscanning. ‘De vraag naar 
3D-beelden was heel groot’, vertelt Van 
Spanje. ‘Dergelijke beelden dienen voor 
bijvoorbeeld engineering of om een route in 
kaart te brengen. Weliswaar bestonden er al 
verschillende ontwerppakketten om zulke 
beelden of modellen te maken, maar die 
waren buitengewoon tijdrovend om mee te 
werken. Bovendien is de input hiervoor vaak 
een tekening of ander document dat niet – of 
niet meer – exact klopt. Dat kan in de praktijk 
heel lastig zijn.’
Op een beurs in de Verenigde Staten maakte 
Van Spanje kennis met de laserscan-
technologie. Hij zag er de mogelijkheden van 
in en bestelde de Cyrax 2400. ‘Het apparaat 
zendt laserlicht uit. Zodra dat ergens tegenaan 
botst komt het terug naar het apparaat. Dat 
slaat alle ‘botspunten’ op in een scan. Het 
gaat daarbij om heel veel botspunten, met de 
huidige stand van de technologie kunnen we 
zo’n 625.000 punten per seconde registreren. 
Doordat we bovendien vanuit verschillende 

hoeken constructies in kaart brengen, krijgen 
we een heel nauwkeurige scan. We noemen 
dat een ‘As Built’-scan. Die zetten we om 
naar een model. Daaraan kun je vervolgens 
allerlei programma’s koppelen, afhankelijk 
van het doel van de scan.’

Vrijheidsbeeld nabouwen
De toepassingsmogelijkheden zijn legio, 
de scans zijn multidisciplinair inzetbaar. 
 Technisch directeur Geert van Goethem somt 
een aantal voorbeelden op: ‘Onlangs  hebben 
we alle 409 kamers van Paleis Soestdijk 
 ingemeten, plus 28 belangrijke  bijgebouwen 
en de tuinen. Op basis hiervan gaan de 
architect en de tuinarchitect aan de slag. 
Maar we meten ook bruggen en vaarwegen 
voor Rijkswaterstaat, of bergen asbest waar 
je beter niet te dicht bij kunt gaan staan. 

In Amsterdam hebben we het Centraal 
 Station volledig ingemeten. De bouwers 
van de Noord/Zuidlijn gebruiken dit om de 
 logistieke processen te optimaliseren. Ook 
kun je op basis van deze scans zien hoe het 
gebouw eruit zag, mócht zich onverhoopt 
een verzakking voordoen.’ Maar de wondere 
wereld van de laserscan strekt zich nog verder 
uit. ‘Denk bijvoorbeeld aan terrorisme. Als 
je het Vrijheidsbeeld scant, kun je dat exact 
nabouwen als terroristen het opblazen. Ook 
werken we samen met de recherche. Een 
 camerabeeld van een bankovervaller kunnen 
we snel  omzetten naar een scan, waardoor 
we de lengte van de overvaller en andere 
bijzondere kenmerken kunnen achterhalen. 
Zoiets komt dan al in het eerste signalement 
terecht.’

Tunnels in 3D
Onlangs maakte DelftTech een scan van het 
gebied boven de in Delft aan te  leggen spoor-
tunnel. Die werd vertaald naar de toekomstige 
situatie. Huizen die nu nog uitkijken op het 
spoor, zullen dan een kanaal voor de deur 
hebben. Direct nadat het model getoond 

werd, stegen de huizen in waarde. ‘De 
 voordelen van onze scans zijn talrijk’, knikt 
directeur Van Spanje. ‘Architecten halen hier-
mee projecten binnen. Ingenieurs kunnen 
een nieuwe installatie in de exact  bestaande 
situatie inpassen. Bedrijven die grote 
 onderdelen bestellen in Azië kunnen deze 
eerst laten inmeten, voordat ze verscheept 
worden. Dat scheelt enorm in de faalkosten. 
Ook haalbaarheid is een punt. Laatst  brachten 
we de route in kaart voor een vrachtauto 
beladen met heipalen; het bleek dat die een 
bepaalde draai helemaal niet kon maken. Je 
zult er maar achter komen op het moment dat 
je daadwerkelijk aan het rijden bent!’
Ook maakte DelftTech scans van de Velser-
spoortunnel. Geert van Goethem: ‘Het is een 
oudere tunnel, waarvoor nieuwe veiligheids-
eisen van kracht zijn geworden. Van twee 

‘Dankzij onze scans weten hulpverleners 
exact wat ze tegenkomen’

looppaden – aan beide zijden – gaan ze naar 
drie: er komt een pad bij in het midden, 
tussen de beide sporen. Bovendien komen 
er nieuwe, hogere rails. Ook de looppaden 
moeten omhoog. Daar komt nog eens bij dat 
de trein in de bocht een ‘verkanting’ maakt. 
Dat vraagt extra ruimte bij de looppaden en 
bovenin de tunnel. Maar de tunnel is een 
 bestaande betonnen bak, die kun je niet 
zomaar even groter maken. Er is dus een 
 passingsprobleem.’
DelftTech scande de hele tunnel  centimeter 
voor centimeter in. Daardoor weten  ProRail, 
aannemer BAM en constructeur van de 
 looppaden Movares exact waarmee ze 
 rekening te houden hebben. Tijdens de 
aanleg zal Arcadis voortdurend monitoren 
of het werk nauwkeurig vordert conform de 
 specifi caties. Niet onbelangrijk, want in de 
praktijk staat er nog wel eens een muurtje uit 
het lood of een spoor scheef. Soms is dat geen 
bezwaar, maar in dit geval is het onacceptabel.

Rampenscenario’s
Van Spanje benadrukt dat de  mogelijkheden 
nog veel uitgebreider zijn. ‘We kunnen 
ook een trein door de tunnel laten rijden, 
compleet met de benodigde vrije ruimte’, 
zegt hij. ‘We kunnen de scans ook koppelen 
aan bepaalde scenario’s. Dat hebben we 
bijvoorbeeld bij de Mont Blanc tunnel al 
gedaan. We hebben een ramp geënsceneerd, 
een explosie gefi ngeerd en gekeken wat dat 
betekent voor luchtstromen en vluchtroutes. 
Dat resulteerde in een fi lmpje waarmee ook 
de hulpverleners kunnen oefenen. Ze weten 
immers exact wat ze tegen zullen komen.’
Hij verwijst naar de Sarin-aanval in de 

metro van Tokyo, in 1995. ‘Met onze scans 
en  bepaalde softwarepakketten kun je de 
stroming in een gebouw uitrekenen. Je kunt 
de ventilatie in de scans passen, de kracht en 
stroming uitrekenen en daar rekening mee 
houden als je een tunnel gaat bouwen. Je 
kunt er je veiligheidsplannen op ontwerpen: 
welke kant stuur je de mensen uit?’

Gijzelaars
Het zit dicht tegen de wereld van serious 
gaming aan. ‘Daarin zijn we behoorlijk 
actief’, vertelt Van Spanje. ‘Het begint met 
een scan, waar we een model van maken. Die 
 zetten we om in een fi lm. Deze fi lm maken 
we  interactief op basis van verschillende 
 scenario’s. In een game voor brandweerlieden 
kun je  bijvoorbeeld de wind laten draaien. 
Maar je zou je ook kunnen  voorstellen dat je 
het  Catshuis helemaal in beeld brengt en er 
 gijzelnemers met explosieven naar  binnen 
stuurt. De Marechaussee kan  daarmee 
‘in het echt’ oefenen in het bevrijden van 
de  gegijzelden en het arresteren van de 
 gijzelnemers.’
Een laatste toepassing is onderhoud. ‘Een van 
onze eerste opdrachten was om voor Schiphol 
al het glas in kaart te brengen, zodat ze een 
nauwkeurige offerte konden aanvragen voor 
het reinigen daarvan. Ik heb me laten vertellen 
dat dit een forse besparing heeft opgeleverd’, 
besluit Van Spanje met een glimlach.

Meer informatie
www.delfttech.nl

De modellen van DelftTech deed de huizenprijzen in de spoorzone Delft stijgen. Na de aanleg kijken deze huizen uit op een kanaal in plaats van op het spoor. (Simulaties: DelftTech)
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Het tweejaarlijkse International Design Seminar 
 (indesem) wordt georganiseerd door studenten 
bouwkunde van de TU Delft. Elke editie behandelt een 
onderwerp ter aanvulling van het onderwijs en editie 
2009 stond in het teken van perceptie van de gebrui-
ker. Elf studententeams werkten onder begeleiding van 
architecten, kunstenaars, stedenbouwkundigen, een 
landschapsarchitect en een psycholoog een week aan 
een opgave ondergronds bouwen. Indesem organi-
seerde naast de workshop ook masterclasses en een 
openbare lezingenreeks met onder andere 
Winy Maas, Herman Hertzberger en Michiel Riedijk. 
De ontwerpopgave van 2009 was een imaginaire 
publieke ondergrondse verbinding van twee locaties 

in Rotterdam. Na analyse van zintuigen en gebruikers 
op locatie bedacht ieder team zijn eigen ontwerpend 
onder zoek binnen het thema. De resultaten laten 
zien dat er met creativiteit en onderzoek naar ruimte-
beleving nog vele mogelijkheden voor ondergronds 
bouwen ontdekt kunnen worden. 

Meer informatie
Meer informatie over indesem is te 

vinden op www.indesem.nl. Of mail naar 

indesem@bk.tudelft.nl

Wat maakt een ondergrondse ruimte anders? Architectuur studenten 
van over de hele  wereld onderzochten in mei tijdens indesem ’09 al 
ontwerpend de perceptie van ondergronds Rotterdam.

Indesem ’09: internationaal seminar van én voor studenten

City Senses: Anne Geenen, Andrea Cimini, Sara Badovinac, Patxi Martin Dominguez

Playground: Sanne van Manen, Marcel Berghout, Stephanie Neufeld, Bartek Winnicki

 

Space Creators:  Marius Ege, Connie Yeh, Martin Ravelo, Arjan Muller 

Architectuur beleven 
onder de grond

Klimwand naar het licht
In project Playground zijn ruimtebeleving en 
functies verweven tot een ondergrondse stad 
met kantoorpanden, sport, cultuur, groen en 
de metro onder de gehele Blaak. Het gebruik 
van lichtval, het geluid en de wind van de 
metro en de koelte en vormen van een grot 
leverde interessante ruimten op. Zoals een 
klimwand naar het licht die op het maaiveld 
uitkomt. 

Dagelijkse schoonheden ervaren
Team City Senses abstraheerde de prettige 
ervaringen van bovengronds naar het onder-
grondse. Het resultaat is een neutrale ruimte 
die de ervaring van dagelijkse schoonheden – 
zoals de schaduw van bomen, het geluid van 
de regen en het zien van de lucht – versterkt, 
terwijl het de negatieve invloeden afzwakt. 
Zo benadrukt het ontwerp de mogelijke voor-
delen van ondergrondse ruimte in de stad. 

Interactief belichtingssysteem
De uitkomst van experimenteel team Space 
Creators is een interactief belichtingssysteem 
dat het ondergrondse looppad van bezoe-
kers verlicht en zo verlichte ruimtes voor 
anderen creëert door gebruik en ontdekking. 
Het team stelt dat ondergronds het licht de 
ruimte  defi nieert. De ruimte is daardoor het 
 fenomeen, in plaats van het licht.
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gaten in tunneldak en/of tunnelwand 
en een specifi eke vormgeving van de 
tunnelmond. Het deelonderzoek moet 
zicht bieden op welke maatregelen 
effectief zijn. De nadruk ligt daarbij op 
 maatregelen die geen energie vragen en 
dus duurzamer zijn.

4) Resultaat en aanbevelingen. Het 
onderzoek levert inzicht in de wijze 
waarop de luchtkwaliteit bij tunnel-
monden wordt berekend en of, en zo ja 
hoe, deze kan worden verbeterd. Ook 
biedt het onderzoek inzicht in welke 
maatregelen we kunnen inzetten om 
de lucht kwaliteit bij tunnelmonden te 
verbeteren en hoe het effect van deze 
maatregelen kan worden bepaald. Daar-
mee levert het onderzoek een positieve 
bijdrage aan het creëren van een gezond 
werk- een leefmilieu bij tunnelmonden. 

Meer informatie:
Hans Huijben, hans.huijben@cob.nl
Bert van Rangelrooij, v.rangelrooij@hccnet.nl

Schaalmodel van tunnelmond voor 
de windtunnelmeting.

Schoepen in de tunnelmond: een maatregel die 
getest wordt in de windtunnel.

    

Rectificatie

In de vorige uitgave van De Onderbou-
wing waren de portretfoto’s met elkaar 
verwisseld van Jan Luijten (voorzitter 
RvB CrommeLijn en directievoorzitter 
TBI Infra) en Peter Jurgens (managing 
partner van Boer & Croon Corporate 
Communication). Hier de juiste namen 
bij de gezichten:

Jan Luijten   Peter Jurgens

Nieuwe Rijksvertegen-
woordiger Zuidas

Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het 
college van Bestuur van de Technische 
Universiteit Delft, is de nieuwe Rijks-
vertegenwoordiger voor de Zuidas. Dat 
heeft het Rijk onder meer op voorstel 
van minister Cramer (Ruimte en Milieu) 
besloten.

Van den Berg, die ook topambtenaar 
en ambassadeur in China was, gaat 
onderzoeken welk ontwerp voor het 
ontwikkelingsproject Zuidas kans van 
slagen heeft. Hij krijgt de opdracht mee 
om alternatieven voor de Zuidas-Dok 
uit te werken, die aantoonbaar uitzicht 
bieden op een haalbare businesscase. 
Hij doet dat samen met de gemeente 
Amsterdam, Rijkswaterstaat, ProRail en 
de Rijksbouwmeester.

Meer informatie:
www.zuidas.nl

Dirk Jan van den Berg (Foto: TU Delft)

    

Inspectie Verkeer en 
 Waterstaat stelt 
onderzoek veiligheid 
Schipholtunnel in

Onvoldoende communicatie  tussen 
 verkeersleiding en hulpdiensten 
 verslechtert de veiligheid van spoor-
tunnels. 

Dit blijkt uit een intern  NS-rapport naar 
aanleiding van rookontwikkeling in de 
 Schipholtunnel in juli. Bij dit incident, 
waarbij kortsluiting was ontstaan in een 
kabel, stonden  zeven treinen in de tun-
nel vast gedurende langere tijd. 
De machinisten ontvingen tegenstrijdi-
ge berichten: de brandweer gaf opdracht 
om de treinen weg te laten rijden, 
terwijl de treindienstleiding doorgaf 
dat ze moesten blijven staan. Hoewel 
volgens NS en ProRail geen onveilige 
situatie is  ontstaan, pleit FNV Bond-
genoten voor een plan onder regie van 
de  minister van Verkeer en Waterstaat, 
betere  communicatie en betere training 
voor rampen. De Inspectie  Verkeer en 
Waterstaat stelt een  onderzoek in.

Kort

Onderzoek emissie-
verspreiding bij tunnel-
portalen in volle gang

COB begeleidt een onderzoek naar de 
emissieverspreiding bij tunnelportalen 
in opdracht van de regionale directies 
Zuid-Holland en Noord-Holland van 
Rijkswaterstaat en van het Innovatie-
programma Luchtkwaliteit (samenwer-
kingsproject van de ministeries V en W 
en VROM). Het onderzoek startte een 
paar maanden geleden en loopt tot eind 
april 2010.

Bij tunnelmonden van  verkeerstunnels 
komen verhoogde concentraties 
verkeers emissies voor zoals fi jnstof 
(PM10) en stikstofdioxide (NO2).
 Omdat verkeerstunnels steeds vaker in 
of nabij stedelijk gebied worden gereali-
seerd, neemt het belang van onderzoek 
naar luchtkwaliteit toe. Doel van het 
 onderzoek is om zowel inzicht te krijgen 
in de luchtkwaliteit bij  tunnelmonden 
als in de maatregelen die ingezet 
 kunnen worden om de kwaliteit van de 
lucht daar te verbeteren.

Het onderzoek bestaat uit vier met 
elkaar samenhangende deelprojecten:

1) Verzamelen van binnenlandse en 
buitenlandse kennis over de wijze 
waarop de luchtkwaliteit bij tunnel-
monden wordt bepaald. Het gaat dan 
vooral om kennis over rekenmethoden, 
reken modellen en schaalmodelproeven.

2) Meten van emissieconcentraties in 
en nabij tunnelmonden tijdens gebruik 
van de tunnel. Gedurende enkele 
 maanden wordt de luchtkwaliteit bij de 
Wijkertunnel gemeten wat inzicht zal 
geven in hoe de verkeersemissies uit de 
tunnel zich verspreiden in de tunnelmond.

3) Uitvoeren windtunnelmetingen 
op schaalmodellen van de zuidelijke 
tunnel mond van de Tweede Coen-
tunnel, de noordelijke tunnelmond van 
de nieuwe tunnel A4 Delft-Schiedam 
en tunnelmonden van de nieuwe 
 tunnels langs de A9 (Keizer Kareltunnel 
in  Amstelveen, en langs de Gaasper-
dammerweg in Amsterdam). Met 
behulp van het schaalmodel kunnen 
de onderzoekers het effect ter plaatse 
in een windtunnel doormeten van 
maatregelen als schermen/luifels, 

Onderzoek tunnelbouw/
gebouw-interactie

Onderzoekers van TU Delft werken aan 
de veralgemenisering van de schade-
predictiemethodiek, waarop Holger 
Netzel van CRUX Engineering B.V dit 
voorjaar promoveerde. COB ondersteunt 
het onderzoek fi nancieel. 

Met de methodiek van Netzel valt te 
voorspellen hoe een gebouw reageert 
bij opgelegde grondvervormingen. 
Netzel vergeleek numeriek onderzoek 
naar schade door tunnelbouw/gebouw-
interactie met schadecriteria volgens 
de LTSM-methode, of populair gezegd 
de grafi eken van Potts en Addenbrook. 
 Onderzoekers Giorgina Giardina  en 
Anne van de Graaf van TU Delft onder-
zoeken nu hoe deze methodiek breder 
toepasbaar kan worden gemaakt. Daar-
bij maken ze gebruik van data die bij de 
aanleg van de Noord/Zuidlijn worden 
ingewonnen. 

Meer informatie: 
M.A.N.Hendriks@tudelft.nl

    

Toestemming elektronische 
nieuwsbrieven
 
Mededeling van CURNET:

Per 1 oktober 2009 wordt de wet op 
Tele communicatie van kracht.De 
 invoering van deze wet heeft als gevolg 
dat wij u zonder uw voorafgaande 
toestemming niet meer elektronisch 
mogen  informeren. Om te voorkomen 
dat wij u niet meer op de hoogte mogen 
brengen van nieuws uit uw netwerk, 
 ontwikkelingen, workshops en  overige 
informatie, verzoeken wij u via de 
hiervoor gemaakte internetpagina 
ons uw toestemming te verlenen. 
U kunt zich registreren via: 
www.curnet.nl/aanmelden. Dit betreft 
alle programma’s en stichtingen die 
deel uitmaken van CURNET.

U mag van ons verwachten dat wij 
 vertrouwelijk met uw gegevens omgaan 
en u zo zorgvuldig mogelijk informeren 
over ontwikkelingen op uw aandachts-
gebied. Dit bericht is ook per e-mail 
verzonden, het kan dus zijn dat u zich 
dan al heeft aangemeld. Heeft u dit nog 
niet gedaan of heeft u de e-mail niet 
ontvangen, dan kan u dat alsnog doen. 
U kunt ook een collega wijzen op deze 
mogelijkheid om via de digitale weg 
berichten van ons te ontvangen.

Tunnelverbinding  Amsterdam-Almere

Amsterdam IJburg

Almere IJland

Gemeente Almere heeft eind juni een 
concept structuurvisie aangeboden 
aan de ministeries VROM en Verkeer 
en Waterstaat. Hierin staat onder 
meer een plan voor de aanleg van een 
ondergrondse metroverbinding tussen 
Amsterdam en Almere.

Het Rijk wil Almere laten uitgroeien 
tot een stad van 350.000 inwoners en 
de gemeente samen met Amsterdam 
één grote metropool laten vormen. 
Een dubbel stad als het ware, zonder 
 belangrijke natuurgebieden aan te 
tasten. Daarvoor is een ondergrondse 
metrolijn noodzakelijk, vinden beide 
gemeenten. ‘De A1 en A6 staan  dagelijks 
vast en de treinen op de Flevolijn 

 zitten vol,’ zegt Maarten van Poelgeest, 
wethouder Ruimtelijke Ordening in 
 Amsterdam. ‘Bovendien brengt een 
 fysieke verbinding Amsterdam en 
Almere ook gevoelsmatig dichter bij 
elkaar. Almere IJland (een nieuw te 
bouwen wijk aan de westkant, red.) 
wordt als het ware IJburg III’, zegt Adri 
Duivesteijn, Van Poelgeests evenknie in 
Almere. Door de metrolijn vanaf Almere 
IJland ondergronds aan te leggen, blijft 
het IJmeer open. De kosten voor de 
aanleg van de tunnel schat Duivesteijn 
op vier tot zes miljard euro.

In oktober neemt de ministerraad een 
besluit over de structuurvisie.

        

Urban Mole

Urban Mole is de toekomstvisie voor 
het versturen van kleine pakjes via 
 rioleringsbuizen van Phillip Hermes. 

Hij won hiermee in juli de tweede prijs 
in de ontwerpwedstrijd voor transport-
oplossingen VisionWorks Award 
‘Cargo Packs 2020’. De Urban Mole is 
een afgesloten doos die gebruikmaakt 
van het bestaande rioleringssysteem. Hij 
beweegt langs een rail aan de bovenzijde 
van de buis, waardoor hij redelijk schoon 
blijft. De inhoud komt niet in aan raking 
met rioolwater. De Mole kan kleine 
pakjes distribueren tot de grootte van 
een schoenendoos. Bijvoorbeeld voor 
post, of kleine bestellingen van winkels. 
Zo kan in individuele  behoeften van 
stedelingen worden voorzien,  zonder dat 
de straten verstopt raken door vracht-
wagens en ander bezorgverkeer.

Meer informatie:
www.visionworksaward.com 

    

TEC krijgt opdracht voor 
tunnel in China

TEC (Tunnel Engineering  Consultants) 
gaat samen met internationale 
 partijen de Chinese overheid adviseren 
 gedurende het ontwerp en de bouw 
van een 35 km lange brug-tunnel-
combinatie in het zuiden van China. 

Deze brug-tunnelcombinatie zal de 
verbinding gaan vormen tussen de 
 belangrijke Chinese economische 
centra Hongkong en Macao, en het 
Chinese vaste land. Het project, in de 
delta van de Pearl-rivier, omvat een serie 
 conventionele bruggen en tuibruggen, 
een aantal nieuw aan te leggen eilanden 
en een 6 km lange afgezonken tunnel. 
Het ontwerp is al in volle gang en eind 
dit jaar start de bouw. Het streven is om 
de verbinding eind 2015 in gebruik te 
nemen. 
TEC, een permanent samenwerkings-
verband tussen Royal Haskoning, DHV 
en Witteveen+Bos (sinds 1 juli onder 
leiding van Hans de Wit als nieuwe 
directeur), zal in het inter nationale 
 consortium zorg dragen voor de 
 expertise op het gebied van ontwerp en 
realisatie van (afgezonken) tunnels en 
nieuw aan te leggen eilanden. TEC heeft 
op dit gebied ervaring opgedaan bij 
diverse tunnelprojecten in  Nederland 
en buitenland. Het consortium zal 
 gedurende de loop van het gehele 
project de Chinese projectorganisatie 
van advies voorzien op het gebied van 
ontwerp, uitvoering, duurzaamheid, 
kosten, planning, beheer en onderhoud. 

Meer informatie: 
www.tec-tunnel.com

De NieuwBouw verdiept 
zich in ondergronds 
 ruimtegebruik

Leden van De NieuwBouw, netwerk van 
een nieuwe generatie professionals in 
de bouwsector, verdiepten zich in mei in 
ondergronds ruimtegebruik. Ze kregen 
tijdens deze ‘Trefpuntbijeenkomst’ 
een rondleiding bij het project Arnhem 
Centraal en waren onder de indruk van 
de integrale leidingentunnel die zorgt 
voor bundeling van alle kabels en leidin-
gen, de warmtekrachtinstallatie en het 
ondergronds afvalsysteem.

Vervolgens was er een debat onder 
leiding van Jack Amesz van COB. De 
meeste NieuwBouw-leden zien veel in 
ondergronds ruimtegebruik vanwege 
de verhoging van ruimtelijke kwaliteit 
en ruimtewinst. Maar er gingen ook 
geluiden op dat met de negatieve erva-
ringen rondom de Noord/Zuidlijn het 
vertrouwen van burgers in ondergronds 
ruimtegebruik te zeer beschadigd is. 
Oplossingen die deelnemers noemden 
om de communicatie en betrokkenheid 
aan omwonenden en andere partijen te 
verhogen:
• 3D (of zelfs 4D) visualisaties tonen, 

en daar vooral niet op bezuinigen. 
Dit concretiseert de meerwaarde 
vanaf het moment van opleveren.

• Transparant zijn over het project, de 
situatie en de veiligheid. Dit creëert 
vanaf het begin vertrouwen en com-
mitment. Informatie achterhouden 
die later toch naar buiten komt, werkt 
tegen je.

• Beter samenwerken met een ge-
zamenlijke ambitie en doorstroom 
tijdens en ook na de realisatie van 
een project. Samenwerken van mens 
tot mens, niet als ‘opdrachtgever’ 
versus ‘opdrachtnemer’, maar naast 
elkaar in plaats van tegenover elkaar.

Over het onderwerp ‘samenwerking’ wil 
De NieuwBouw binnenkort een Tref-
puntbijeenkomst wijden in de vorm van 
een ‘bouwgame’ waarbij verschillende 
partijen (aannemer, opdrachtgever, 
adviseur) op basis van een case een rol 
krijgen en een bepaalde probleemstel-
ling gaan uitwerken. Hieraan is ook een 
wedstrijdelement verbonden.

Meer informatie over activiteiten van 
De NieuwBouw: www.denieuwbouw.nl

    

Technologiesymposium

‘Bouwputten in stedelijk gebied’
Het Technologiesymposium 2009 met 
als thema ‘Bouwputten in  stedelijk 
 gebied’ vond plaats op 25 juni. 
 Presentaties die gehouden zijn op deze 
dag zijn te downloaden via:
www.cob.nl/technologiesymposium2009

Tunnelgebouwen  Hanzelijn-tunnel gereed

De tunnelgebouwen van de spoor tunnel 
onder het Drontermeer zijn van de 
zomer gereed gekomen. De tunnel, die 
pas eind van het jaar wordt opgeleverd, 
maakt onderdeel uit van de Hanzelijn, 
de nieuwe spoorverbinding tussen 
Lelystad en Zwolle. 

In de tunnelgebouwen zit alle techniek 
verwerkt voor ventilatie en communi-
catiesystemen van het spoorverkeer. 
ProRail gaf studioSK opdracht de 
gebouwen en het omliggende landschap 
vorm te geven. Uitgangspunt was om de 
gebouwen te integreren in het omrin-
gende landschap. 

Zo kozen de ontwerpers voor natuurlijke 
materialen zoals gepigmenteerd beton 
en cortenstaal. Het beton reageert op 
wisselende weersomstandigheden 
waardoor de gebouwen elke dag anders 
worden ervaren. 

Aan de westzijde doorsnijdt het tracé het 
Revebos. Om te voorkomen dat het bos 
voorgoed in twee delen zou worden opge-
knipt, is het gebouw aan de zijde van het 
meer zo lang en smal mogelijk gemaakt 
en loopt er een faunapassage langs. 
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Boek
NederLandBovenWater Praktijk-
boek Gebiedsontwikkeling II

Na het succesvolle eerste praktijkboek 
uit 2006 is deze zomer een nieuwe 
versie verschenen als resultaat van 
zes jaar ervaring in de praktijk. Na een 
voorwoord door Alexander Rinnooy 
Kan volgt onder meer een schets van 
de Nederlandse  gebiedsontwikkeling 
vanaf 1820. Dit onderwerp blijkt 
eerder een herontdekking van iets 
typisch  Nederlands dan een nieuwe 
hype. Na een heldere beschrijving van 
 ontwikkelingen in veertig  praktijken 
volgt een analyse. Wel of geen 
 vertrouwen, nemen of ontlopen van 
verantwoordelijkheden, handelen door 
overheden en marktpartijen komen aan 
de orde. Daarnaast komen zo’n vijftig 
concreet toepasbare methodieken aan 
bod. Uit het geheel zijn aan- en afraders 
voor alle betrokkenen afgeleid. Ieder 
die wil, kan ermee aan de slag. Het boek 
besluit met een agenda voor overheden, 
marktpartijen en wetenschap. In dertig 
punten worden concrete suggesties 
voor systeeminnovaties gedaan. 
Het boek is geschreven door Peter van 
Rooy (Habiforum/NederLandBovenWater) 
met inbreng van 250 professionals.

Bestellen:
www.curnet.nl

Zie ook het artikel op pagina’s 
18-20 over de ‘Werkbank ruimtelijke 
kwaliteit’ van Habiforum.

Lezen

Activiteiten Kivi Niria TTOW 
najaar

23 september 2009 
Projectenmarathon
24 oktober 2009 
Studiereis naar Korea en China

Zie ook: http://afdelingen.kiviniria.net/
tunneltechniek

    

Conferentie
Kennis naar de markt

30 oktober 2009 
12.00 – 17.30 uur
Centrum Lijm & Cultuur, Delft
www.delftcluster.nl

Wat zijn de complexe stedelijke 
bouwopgaven van dit moment? En 
hoe gaan we om met de factoren water 
en  bodem? Deze en nog veel meer 
vraagstukken komen aan bod tijdens de 
 ‘Kennis naar de marktconferentie’ op 
30 oktober. De middag staat in het 
 teken van de afronding van Delft 
Cluster, met drie bijbehorende 
 programma’s: ‘water, bodem en de 
stad’, ‘duurzame gebiedsinrichting’ 
en ‘veiligheid tegen overstromingen’. 

Aanmelden via info@delftcluster.nl. 

    

Symposium
Landschapstunnels: 
investeren in meer-waarde

8 oktober 2009
Hogeschool Rotterdam, 
www.hro.nl/landschapstunnels

Om de besluitvormingsprocessen van 
beslissers uit de publieke sectors 
tegemoet te komen, staat dit symposium 
geheel in het teken van de balans 
 tussen het behouden van landschap en 
de groeiende technische  mogelijkheden 
van tunnelbouw.   
Gratis entree.

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 inge-
richt werkveld. Door toename van het 
ondergronds ruimtegebruik hebben 
deze  sectorale 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, toezicht-
houders, grondeigenaren en ontwik-
kelaars 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:
www.cob.nl

Symposium
Bijzondere belastingen

November 2009
Locatie nog niet bekend
Informatie: Dirk Jan Molenaar, 
dirk-jan.molenaar@tno.nl

In november worden tijdens een 
 symposium de onderzoeksresultaten 
van het onderzoek naar bijzondere 
belastingen gepresenteerd, zie ook het 
artikel op pagina’s 5 t/m 7). Op het 
moment van schrijven, waren datum 
en locatie nog niet bekend.

    

Conferentie 
Geotechniekdag 2009

5 november 2009
De Rotterdamse Citrusveiling 
www.geotechniekdag.nl

Een dag die in het teken staat van 
baanbrekende ontwikkelingen in de 
geotechniek. Op het programma staan 
veel interessante presentaties uit 
Nederland en België en de Keverling 
Buisman-lezing. Ook dit jaar veel stands 
van bedrijven die zich presenteren op de 
Geotechniekdag. 

    

Conferentie
Ondergrondse 
infrastructuur 2009

25 en 26 november 2009
Meeting Plaza Maarssen
www.iir.nl

De ondergrondse infrastructuur is 
niet overzichtelijk. Bereikbaarheid en 
vindbaarheid van kabels en leidingen 
laat te wensen over waardoor  onveilige 
situaties ontstaan en de kosten, graaf-
schades en projectvertragingen toe-
nemen. De conferentie ‘Ondergrondse 
Infrstructuur 2009’ gaat in op hoe u dit 
voorkomt. Met excursie naar Integrale 
Leidingen Tunnel op de Zuidas en de 
Noord-Zuidlijn.

    

COB
Participantendag

9 december 2009
locatie nog niet bekend
www.cob.nl

Ook dit jaar organiseert COB weer een 
bijeenkomst met alle participanten om 
te luisteren naar wat er speelt in het 
netwerk. Thema, locatie en tijden zijn 
nog niet bekend. Houd de website in 
de gaten.

Doen
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Kwali-tijd
waarde van 

projecten groeit 
door de tijd 

• Buisleidingenstraat 

Vooruitziende blik loont

• Coen- en Maastunnel 

Krijgen tweede leven 

• Archeologie 

Opgraven of laten zitten?


