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Verbreden en verdiepen

Het lijkt erop dat we de crisis langzaam achter ons laten. Dat is goed 
nieuws, en ik hoop op een stevig herstel, waarin alle ideeën die zijn 
blijven liggen snel tot ontplooiing komen. Namens alle COB’ers wens 
ik iedereen een blakende zon aan het einde van de tunnel en een 
inspirerend vervolg in 2014.

Voor het COB was 2013 zeker geen crisisjaar. Het idee achter het 
COB – binnen een hecht en divers netwerk samenwerken aan het  
oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe mogelijk-
heden – past juist heel erg in deze tijd. Als de afgelopen periode 
één ding duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat we in een nieuwe 
werkelijkheid leven, waarin groei niet vanzelfsprekend is en we slim 
moeten samenwerken om het welvaartsniveau op peil te houden. 
Het COB is het platform voor die brede samenwerking en ons 
netwerk groeit, zowel kwantitatief als kwalitatief. We verbreden en 
verdiepen, en maken ook ‘samenwerking’ zelf tot thema. Tientallen 
aanmeldingen voor het expertteam voor de Rotterdamsebaan en de 
koplopergroep voor integrale tunnelprojecten, tonen aan dat vraag 
en aanbod elkaar bij het COB uitstekend vinden.

Het thema van deze Onderbouwing is veiligheid. Een container-
begrip, zoals blijkt uit de handreiking Veiligheid Ondergrondse 
Bouwwerken: “Veiligheid [..] omvat alle soorten van veiligheid: 
brandveiligheid, verkeersveiligheid, gebruiksveiligheid, arboveilig-
heid, constructieve veiligheid, fysieke veiligheid, sociale veiligheid, 
tunnelveiligheid, interne veiligheid, externe veiligheid, et cetera.” We 
belichten in deze Onderbouwing vooral veiligheidsaspecten die meer 
aandacht verdienen.

Verhelderend is het interview met TNO-onderzoekster Maartje de 
Goede, die terughaalt waar het uiteindelijk om draait: de mens. In 
alle processen, regels en voorschriften lijken we dat weleens te ver-
geten. Een interessante invalshoek wordt geboden door Klaas Strijbis 
(oud-directeur Movares) en Hans Pluckel (Hoogheemraadschap 
van Rijnland). Zij zien kansen om binnen het Nederlandse water-
beschermingsprogramma multifunctionele dijken te ontwikkelen, 
waarbij ondergronds bouwen een voorname rol speelt. Verder een 
succesverhaal over de bijzonder lage ongevallenfrequentie (IF-rate) 
bij de aanleg van de Sluiskiltunnel; veiligheid blijkt een keuze. Tot 
slot een interessante bijdrage van Auke Sjoukema (ProRail) en Jørgen 
Heinrich (Movares) over hoe een standaard ICT-proces kan helpen de 
aantoonbaarheid van veiligheid in tunnels te vergroten. 

Ik wens u veel plezier met de eerste Onderbouwing van dit jaar.

Merten Hinsenveld 
Directeur COB 

merten.hinsenveld@cob.nl of 085 - 486 2410 

voorwoord inhoud
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Veilig(e) ondergrondse bouwwerken maken 
en gebruiken is een vak apart. Je kunt er 
moeilijk bij en uit, mensen reageren anders. 
Het onderwerp staat inmiddels gelukkig goed 
op de kaart. In deze Onderbouwing enkele 
bijzondere invalshoeken.

hoe voorspelbaar is de weggebruiker?
“Tunnelontwerpers denken ten onrechte dat zij kunnen 

invoelen hoe mensen zich zullen gaan gedragen”, stelt 

Maartje de Goede, onderzoekster bij TNO. “Ontwerpers 

moeten zich realiseren dat simulatie heel waardevol kan zijn.”

veiligheid is een keuze
Bij de bouw van de Sluiskiltunnel blijkt dat veiliger werken 

mogelijk is als alle betrokkenen eraan meewerken.

aantoonbare tunnelveiligheid via standaard ict-proces? 
Moet de tunnelstandaard ook vragen om standaard processen 

voor het maken, verifiëren en in dienst stellen van software?

multifunctionele waterkeringen: werken aan een doorbraak
Win-winprojecten zijn mogelijk, maar er zijn nog wel wat 

hindernissen te slechten.

praktijk

senang in ondergrondse parkeergarage
Voor de architecten stond voorop dat bezoekers van de 

parkeergarage in het Catharina Amaliapark in Apeldoorn zich 

prettig en veilig moeten voelen. Daarom hebben ze alle 

relevante partijen direct in de planvorming meegenomen.

bouw zwolse perrontunnel vereist slimme aanpak
Een oude, vijf meter brede tunnel vervangen door een nieuwe 

van zeventien meter breed – met het station nog in gebruik.

de strijd tegen georisico’s wordt online beslist
Het Geo-Risk Portal brengt georisico’s in kaart en maakt deze 

ook toegankelijk voor mensen zonder technische achtergrond.

nEtwErk&cob

duurzaamheid van zinkvoegen
Lekkage bij zinkvoegen kan grote (economische) schade 

opleveren. Een COB-werkgroep zoekt vast naar oplossingen.

spEcial

winnaars en genomineerden schreudersprijs 2013
Op 31 oktober 2013 ging dé prijs voor het beste ondergrondse 

bouwproject naar de boortunnel van de Noord/Zuidlijn. We 

zetten hen en de vier overige genomineerden in de spotlights.

En vErdEr

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?  

IN FOCUS Ruimte voor duurzaamheid bij de Rotterdamsebaan

DE VISIE VAN... Jaap Heijboer, Landelijk tunnelregisseur

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Driedimensionaal eigendom

DE DIALOOG Georisicomanagement bij het Conservatoriumhotel

ZO KAN HET OOK Ondergronds onderwijs

KORT, LEZEN, DOEN Op de hoogte en op de agenda

CoB-update

Masterclasses over 
zorgvuldig afwegen

Eind oktober 2013 verscheen de COB-
publicatie Zeven sleutels voor een waarde-
volle afweging, met handvatten voor het 
afwegen van boven- en ondergrondse 
oplossingen voor ruimtelijke opgaven. 
In maart 2014 organiseren we master-
classes om deze handvatten in praktijk 
te brengen.

De masterclasses worden gegeven door 
Bert van Eekelen, Aneta Krikke en COB-
coördinator Jantien van den Berg, allen nauw 
betrokken bij de totstandkoming van Zeven 
sleutels. U kunt meedoen op twee locaties: 
op woensdag 5 maart 2014 bij de gemeente 
Rotterdam en op dinsdag 18 maart 2014 bij 
de gemeente Amsterdam. 
‘s Morgens krijgt u een toelichting op de 
zeven sleutels, waarbij we theorie aanvullen 
met voorbeelden uit de praktijk. Hierbij is de 
inbreng van uw eigen projecten en erva-
ringen van belang. In de middag gaat u in 
kleine groepen aan de slag met een concrete 
casus. Stap voor stap maakt u mee wat de 
zeven sleutels voor u en het project kunnen 
betekenen.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op 
www.cob.nl/academy.  

Tom Groeneweg nieuwe 
COB-coördinator

Ruim twee jaar was Brenda Berkhout 
coördinator Tunnels en bouwputten bij 
het COB. Nu gaat zij zich weer toeleg-
gen op projecten bij haar werkgever 
TEC. Tom Groeneweg, consultant en 
ontwerpleider bij Movares, neemt het 
stokje van haar over.

Flexival 2014: Ter lering 
ende Vermaeck

Een werkdag in de vorm van een 
festival, zo zou je het Flexival kunnen 
omschrijven. Er wordt in kleine groepen 
op speelse en creatieve wijze kennis en 
ervaring gedeeld. Ruimtelijke opgaven 
in de ondergrond staan centraal. Het 
Flexival vindt plaats in Delft op dinsdag 
28 januari 2014 van 9.00 tot 18.00 uur. 
Kijk voor meer informatie en het pro-
gramma op www.cob.nl/flexival. 

 

COB-congres 2013 zeer 
geslaagd
Mede dankzij de enthousiaste deelne-
mers en inspirerende praktijkverhalen 
kijken we met plezier terug op het COB-
congres dat we op 31 oktober 2013 
samen met Geo-Impuls organiseerden.

In het plenaire gedeelte vertelde Jan Hendrik 
Dronkers, DG Rijkswaterstaat,  onder meer 
hoe Rijkswaterstaat georisicomanagement 
gaat inbouwen in het inkoopproces. Paul 
Janssen, projectdirecteur van de Rotterdam-
sebaan, ging in op de aanbesteding van het 
Haagse tunnelproject en het op te richten 
expertteam (zie hiernaast). Tot slot werd de 
Schreudersprijs 2013 uitgereikt: die ging 
naar de boortunnel van de Noord/Zuidlijn. 

Na een korte pauze volgden negen paral-
lelsessies (drie zalen, drie ronden), waarin 
leden van het COB-netwerk hun ervarin-
gen met de zaal deelden. Er waren onder 
andere presentaties over de Waterwolftun-
nel, ZuidasDok en de Sluiskiltunnel. Zowel 
technische als niet-technische onderwerpen 
kwamen aan de orde en er was volop ruimte 
voor discussie en het stellen van vragen.

Ga naar www.cob.nl/congres voor een uitge-

breid verslag en meer informatie. U vindt hier ook 

de presentaties uit de parallelsessies. 

 

 

Koplopergroep voor inte-
grale tunnelprojecten

Op 11 december 2013 was de eerste bij-
eenkomst van de koplopergroep die een 
impuls moet geven aan integraal denken 
en werken binnen een tunnelproject.

Landelijk tunnelregisseur Jaap Heijboer 
en Merten Hinsenveld, directeur van het 
COB, gaven op het COB-congres 2013 het 
startsein voor een nieuw te vormen koplo-
pergroep: een groep van professionals die 
zich bewezen hebben op het gebied van tun-
nelveiligheid én in het verbinden van civiel, 
TTI, ICT en systems engineering. De oproep 
leverde ruim vijftig sollicitanten op, waarvan 
er zestien zijn geselecteerd. Zij kwamen op 
11 december 2013 voor het eerst samen. 

De startbijeenkomst had vooral een oriënte-
rend karakter. Vanuit de vraag of er eigenlijk 
wel een probleem is, of dat problemen zich 
aan de hand van de landelijke tunnelstan-
daard in de tijd vanzelf oplossen, ontstond 
een brede discussie. Daaruit bleek dat verder 
praten binnen de koplopergroep zeker zinvol 
is. Er is een lijst van mogelijke oplossings-
richtingen opgesteld, waarbij identificatie 
van contractdrempels en het opstellen van 
lessons learned en een definitiekader (van 
abstract naar concreet) op de meeste bijval 
konden rekenen. De koplopergroep komt in 
het voorjaar opnieuw bij elkaar. 

Expertteam R’damsebaan 
gericht op duurzaamheid

Welke duurzaamheidaspecten zijn van 
belang bij (de aanleg van) een tunnel 
en hoe vang je ze in EMVI-criteria? Een 
expertteam onderzoekt het voor de Rot-
terdamsebaan.

Op 18 december 2013 werden de tien leden 
van het expertteam bekendgemaakt, waar-
onder voorzitter Marcel Hertogh, hoogleraar 
TU Delft, en secretaris/rapporteur Mirjam 
Nelisse, technical consultant bij TNO. Het 
team is een coproductie van de gemeente 
Den Haag, Stichting KIEN, Vernieuwing 
Bouw en het COB. De rapportage wordt naar 
verwachting eind februari 2014 opgeleverd, 
wanneer de concurrentiegerichte dialoog 
voor het tunnelproject van start gaat.

Kijk op onze website voor meer informatie 

over (de leden van) het expertteam.

(Foto: via Betonvereniging)
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Ruimte voor 
duurzaamheid

Het waarmaken van de ambitie om in de 

Rotterdamsebaan tussen Ypenburg en Den 

Haag de meest duurzame tunnel van Neder-

land  te maken, vraagt om nieuwe invalshoek-

en, kruisbestuiving en inspiratie. Duurzaam 

ontwerper en ondernemer Daan Roosegaarde 

en vijftien dwarsdenkende jongeren van NXT 

Generation gaven het voorbeeld.

Roosegaarde en de jongeren zorgden met hun verha-
len voor inspiratie tijdens de kickoffbijeenkomst van 
het expertteam dat de duurzaamheidsdoelen voor de 
Rotterdamsebaan gaat benoemen en er EMVI-criteria 
voor opstelt.  “Zoek naar creëerplekken waar verschil-
lende disciplines samenwerken en waar je de ruimte 
krijgt om foutjes te maken. Dan doe je opeens dingen 
die je nooit alleen had kunnen bereiken”, aldus Roose-
gaarde. Aan de hand van een aantal voorbeelden liet 
hij de experts en andere aanwezigen zien hoe verwon-
dering en ‘anders kijken’ tot onverwachte inzichten en 
oplossingen kan leiden. Beroemd is zijn idee voor glow 
in the dark-belijning op snelwegen, waarin hij veilig-
heid en besparing op energiekosten voor verlichting 
combineert. In het voetgangersgedeelte van de Maas-
tunnel in Rotterdam stond het tijdelijke kunstwerk 
Dune 4.1. De honderden ledlampjes reageerden op 
het geluid en de beweging van passanten. Dit had veel 
effect op de beleving; de tunnel werd zelfs een gewilde 
locatie voor trouwreportages.

Ook NXT Generation zorgde voor inspiratie. Het team 
doet mee aan de FIRST LEGO League, een wedstrijd die 
jongeren tussen de negen en vijftien jaar uitdaagt om 
de maatschappelijke rol van techniek en technologie 
te onderzoeken. Hiervoor bedachten ze een onder-
gronds tunnelsysteem om een stadje tegen tornado’s 
te beschermen. Voor de Rotterdamsebaan hebben ze 
een aantal aanbevelingen opgesteld onder het motto 
‘Duurzaam moet je niet doen, maar duurzaam moet je 
zijn’. Bedrijven die bij de bouw van de tunnel betrok-
ken zijn, moeten bijvoorbeeld laten zien dat ze zelf ook 
duurzaam zijn. Verder moet er van tevoren nagedacht 
worden over toekomstig hergebruik: waar ga je de tun-
nel voor gebruiken als er niet zo veel verkeer meer is?

Ga voor meer informatie naar de digitale versie van dit 

artikel: www.cob.nl/verdieping. Online vindt u onder meer 

een video-opname van de kickoff, achtergronden van de 

leden van het expertteam en diverse downloads.

Foto: Dune 4.1 in de Maastunnel in Rotterdam, door Studio Roosegaarde

In focus



Hoe voorspelbaar is de 
weggebruiker?

interview | Maartje de goede, onderzoekster en Consultant tno

De overgang van een gewone weg naar een tunnel beïnvloedt de weggebruiker.  Aarzelend gedrag. Verder 

van de wand af rijden. Afremmen. We kennen de effecten van een tunnel op weggebruikers. Of niet? 

“ Tunnelontwerpers denken ten onrechte dat zij kunnen invoelen hoe mensen zich zullen gaan gedragen”, 

stelt Maartje de Goede, onderzoekster bij TNO.

‘‘Men redeneert: er is al  
veel kennis, we hebben 

richtlijnen en we kunnen wel 
invoelen hoe mensen zich 

zullen gaan gedragen.’’

“Er wordt nog vrij weinig met behulp van simulaties vooraf 
gekeken naar de invloed van het tunnelontwerp op het 
gedrag van de weggebruiker. Er wordt wel, zoals nu bij de 
Tweede Coentunnel, achteraf geëvalueerd als het in de prak-
tijk niet zo goed blijkt te gaan. Als je alleen maar evalueert, 
heb je vaak slecht nieuws. Achteraf kun je niet zo veel meer 
veranderen en altijd tegen hogere kosten”, aldus De Goede.

Zoeken naar optimum
“Idealiter kies je voor een grotere diameter. En het scheelt al 
veel als je een vluchtstrook hebt. Maar het is begrijpelijk dat 
dat ruimtelijk en financieel niet altijd lukt. Een tunnel is duur 
en je wilt waar mogelijk bezuinigen op ruimte en dimensies. 
Uiteraard netjes binnen de richtlijnen. Maar dan zie je in de 
praktijk dat elke tunnel toch net weer even anders is en dat je 
bijvoorbeeld in de Tweede Coentunnel, ondanks het voldoen 
aan de richtlijnen, meer ongevallen hebt dan je zou verwach-
ten. Nu wordt er achteraf geëvalueerd en is men aan het 
oplappen om de consequenties zo veel mogelijk te beperken. 
Als je dat vooraf kunt regelen met behulp van simulaties, kun 
je het menselijk gedrag meenemen in het ontwerp. Je kunt 
problemen dan tegen veel lagere kosten oplossen.”

“Vooraf een simulatietest doen, kost natuurlijk geld, maar de 
kosten vallen in het niet bij die van het totale project. Meer 
dan de kosten, speelt mee dat men denkt wel te weten hoe 
de weggebruiker zal reageren. Men redeneert: er is al veel 
kennis, we hebben richtlijnen en we kunnen wel invoelen 
hoe mensen zich zullen gaan gedragen. Maar laten we eerlijk 
zijn, we zijn vaak niet eens in staat ons eigen gedrag in te 
schatten. Laat staan dat van een ander.” 

Verplichting
Een ontwerp testen in een simulator moet met behulp van 
3D-ontwerptechnieken in principe gemakkelijker worden. 
Zo kon bij de Sluiskiltunnel aan de hand van 3D-modellen 
al visueel worden aangetoond dat de weggebruiker altijd ten 
minste twee achtereenvolgende matrixborden tegelijkertijd 
kan zien.  Ligt het dan niet voor de hand om simulatie te 
verplichten? Maartje de Goede: “Vanuit TNO zou dat preken 
voor eigen parochie zijn. Maar ik vind oprecht dat ontwerpers 
zich moeten realiseren dat simulatie heel waardevol kan 
zijn. Als er in een ontwerp ook maar ergens twijfel over veilig 
gebruik bestaat, of als je weet dat je qua richtlijnen echt 
aan de minimale kant zit, moet je ten minste overwegen er 
een professional op het gebied van weggedrag naar te laten 
kijken.”

“En dan gaat het niet alleen om hoe mensen zich in een 
normale situatie gedragen in de tunnel. Reallifesimulatie is 
ook waardevol om vluchtgedrag in beeld te brengen. Evacua-
tieplannen worden gemaakt op basis van berekeningen. Dan 
weet je hoeveel mensen er per minuut door een vluchtdeur 
kunnen. Maar doen ze dat ook? Uit simulaties van een brand 
in een tunnel blijkt bijvoorbeeld dat mensen gaan keren. 
Hoe ga je daarmee om? Simulatiegegevens al meenemen 
in protocollen voor ontwerp en training van beheerders en 
hulpverleners, is heel waardevol. En gebruik simulatie om te 
oefenen.”
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(Foto: Vincent Basler)

‘‘Hoe comfortabeler de tunnel, 
des te kleiner de kans dat mensen 

gekke dingen gaan doen’’



Voorkom informatie-overload
Simulatie leidt zelden tot drastische aanpassingen in 
een ontwerp. Het gaat vaak om kleine aanpassingen 
die het rijden in de tunnel veiliger en comfortabeler 
maken. “Want”, zo zegt De Goede, “hoe comfortabeler 
de tunnel, des te kleiner de kans dat mensen gekke 
dingen gaan doen. Ontwerpers moeten zich realiseren 
dat mensen vaak geen idee hebben wat een tunnel 
is. Als je steekproefsgewijs vraagt wat je moet doen 
bij een calamiteit, hebben mensen daar meestal nog 
nooit over nagedacht. (Bijna-)ongevallen worden in de 
meeste gevallen veroorzaakt door een fout van de weg-
gebruiker. Maar het gaat erom de omgeving zo in te 
richten dat je zo min mogelijk fouten uitlokt. Er spelen 
altijd aparte factoren mee en een tunnel vergt altijd 
extra aandacht. Mensen nemen informatie minder 
goed in zich op.”

Als voorbeeld van onvoldoende aandacht voor het ge-
drag van de weggebruiker noemt De Goede het invoe-
ren van 130 km/h als maximumsnelheid. “Het heeft 
ertoe geleid dat mensen op één plek informatie krijgen 
over snelheid, tijden en het gebruik van spitsstroken. 
Dynamische informatie wordt aangegeven met vaste 
borden. Dat leidt tot een informatie-overload. Dat 
gekoppeld aan het feit dat mensen niet weten dat 130 
km/h de algemene uitgangssituatie is en de informa-
tieborden de uitzonderingen aangeven, maakt het lo-
gisch dat mensen er niets mee kunnen. Zo’n overload 
aan informatie kan zich bij tunnels ook voordoen. De 
overgang van de gewone weg naar een tunnel en vice 
versa, kost relatief veel aandacht. Vanaf honderdvijftig 
meter voor het in- of uitrijden van de tunnel moet je 

niet te veel informatie willen geven. Mensen nemen 
het niet op, omdat andere zaken hun aandacht vragen. 
Houd daar dan ook rekening mee.”

Praktijkvoorbeelden
Het vooraf aan een simulatieonderzoek onderwerpen 
van een tunnelontwerp vindt nog maar mondjesmaat 
plaats. Het lijkt vaker te gebeuren als de opdrachtgever 
in kwestie ook de tunnelbeheerder is. In Nederland 
geldt dat bijvoorbeeld voor de Sluiskiltunnel. Daar 
heeft TNO vooral onderzoek gedaan naar het effect van 
het type verlichting. Maartje de Goede: “Daarbij ging 
het niet zozeer om een direct effect op de veiligheid, 
maar om het comfort van de weggebruiker. We weten 
bijvoorbeeld dat een doorgaande lichtlijn comforta-
beler wordt gevonden dan verlichting om de zoveel 
meter, omdat dat een flikkereffect geeft.”
TNO is ook in een vroeg stadium betrokken bij het 
ontwerp voor de Fehmarnbelttunnel tussen Duitsland 
en Denemarken. In deze ruim achttien kilometer lange 
tunnel is comfortabel gebruik een belangrijk uitgangs-
punt. Het rijden in de tunnel mag niet monotoon 
worden en er is extra aandacht voor de informatie-
voorziening aan de weggebruiker. Ook daar geldt: hoe 
comfortabeler en hoe kleiner het verschil in ervaring 
tussen tunnel en gewone weg, des te kleiner de kans 
dat de weggebruiker zich onveilig gaat gedragen.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale versie van 

dit artikel in de  Verdieping: www.cob.nl/verdieping
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Uitvoering ‘Veiligheid is een keuze’

Software Loopt de weg naar aantoonbare tunnelveiligheid via 
standaardisatie van ICT-processen?

De aanleg van de Sluiskiltunnel nadert de één miljoen gewerkte manuren. De ongevallenfrequen-

tie (IF-rate) lag medio november onder de IF-rate van vijf die in de tenderfase werd genoemd, 

en ruim onder de IF-rate van tien tot vijftien die bij civiele werken in Nederland gangbaar wordt 

geacht. Veiliger werken blijkt mogelijk als alle betrokkenen eraan meewerken. “ Veiligheid is een 

keuze”, zegt Ton Vrijdag.

De veiligheid van verkeerssystemen is voor een groot deel afhankelijk van ICT. Dat is zeker bij 

tunnels het geval. Maar wat als ICT-systemen falen? Wat betekent dat voor de veiligheid? Hoe kun 

je garanderen en aantonen dat falende ICT-systemen de veiligheid van de tunnelgebruiker niet 

bedreigen? En is een standaard ICT-proces daarbij de gedroomde oplossing?

Spoortunnel bij Rijswijk. (Foto: Flickr/Peter Breuls)

Ton Vrijdag,  
BV KKS

Michel Langhout,  
CBT

THEMA KORT  •  de complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Auke Sjoukema, 
ProRail

Jørgen Heinrich, 
Movares

Ton Vrijdag, general manager van de BV Kanaalkrui-
sing Sluiskil (BV KKS): “We willen het veiligste civiele 
bouwproject van Nederland zijn. Het is uiteindelijk de 
aannemer die het moet waarmaken. Dat stimuleren 
we door te belonen. De bouwcombinatie BAM-TBI 
(CBT) kan na oplevering in potentie een bonus van 
een miljoen euro tegemoet zien. De bonus zet het 
veiligheidsdenken in gang, maar daarnaast heb je een 
duidelijke aanpak nodig, waarin zowel techniek als 
gedrag en organisatie hun plek hebben.” 

Michel Langhout, projectmanager bij CBT: “We zien 
dat we echt een stap voorwaarts hebben gemaakt in de 
veiligheidsprestaties. We bereiken IF-niveaus die twee 
jaar geleden nog ondenkbaar waren. Dat willen we 
vasthouden. Wat we hier bij de Sluiskiltunnel meema-
ken, is een ervaring die we meenemen naar volgende 

projecten. Dat zal ook zo zijn als een opdrachtgever 
minder ambitieus is. We hebben immers onze verant-
woordelijkheid naar ons personeel.” 

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping 

De Sluiskiltunnel is een geboorde tunnel onder het Kanaal van Gent naar 

Terneuzen. Hij zal in 2015 in gebruik worden genomen.  (Foto: BV KKS)

Jørgen Heinrich (Movares) stelt dat de nieuwe Lande-
lijke Tunnelstandaard de eerste voorzichtige stappen 
zet richting een gestructureerd proces voor het creëren 
van veilig werkende software. “Er worden echter nog 
geen standaard processen gevraagd voor het maken, 

verifiëren en in dienst stellen van software voor tun-
neltechnische installaties. Als het gaat om de inherente 
veiligheid van bijvoorbeeld een treinbeveiligingssys-
teem, draait het altijd om het aantonen van het veilig 
falen van de hardware en de software”, aldus Heinrich.

Auke Sjoukema (ProRail): “Bij ProRail zijn we erachter 
gekomen dat er ten aanzien van standaards en unifor-
miteit op het gebied van tunneltechnische installaties 
verbeteringen noodzakelijk zijn. Ten behoeve van 
adequaat beheer willen we documenten beter op orde 
hebben en ervoor zorgen dat tunnels op een uniforme 
manier bediend en beheerd  worden. Op dit moment 
kijken we vooral naar processen. De aantoonbaarheid 
van ICT-systemen is daar wel een onderdeel van, maar 
staat nu niet boven aan de agenda.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping

Maartje de Goede is  on-

derzoekster en consultant 

binnen de researchgroep Traf-

fic Behaviour van de afdeling 

Perceptual and Cognitive 

Systems van TNO in Soester-

berg. Zij studeerde cognitie-

ve psychologie en cognitieve 

neurowetenschappen aan 

de Universiteit Utrecht. Bij 

TNO doet zij voornamelijk 

onderzoek naar menselijk 

gedrag in het verkeer. Zij is 

onder andere medeauteur 

van Wie begrijpt de GRIP? 

Human Factors aspecten bij 

het ontwerp van verkeersma-

nagementmaatregelen. Sinds 

2011 is Maartje lid van de  

PIARC Technical Committee 

Road Tunnels Operations, 

working group 3:  Influencing 

users’ behaviour in tunnels.

Tien gouden regels

In 2008 stelde het ministerie van Verkeer en Waterstaat tien gouden regels op om het 

gedrag van weggebruikers te duiden:

• De weggebruiker is nogal egoïstisch.

• De weggebruiker kan niet alles tegelijk.

• Je kunt het de weggebruiker wel vertellen, maar doet hij het dan ook?

• De weggebruiker accepteert alleen maatregelen die hij zinvol vindt.

• De weggebruiker stelt u voor verrassingen.

• De weggebruiker heeft verwachtingen en gedraagt zich daarnaar.

• Wat als het fout gaat met het systeem of de weggebruiker?

• Vertel de weggebruiker wat écht belangrijk is.

• Breng de weggebruiker niet in de war.

• Informatie moet voor de gebruiker zichtbaar, duidelijk en begrijpbaar zijn.
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THEMA KORT  •  de complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Hans Pluckel,  
Hoogheemraadschap 

van Rijnland

Klaas Strijbis,  
oud-directeur Movares

Water Multifunctionele waterkeringen: werken aan een doorbraak

Nederland staat met het oog op de klimaatverandering opnieuw voor een omvangrijk water-

beschermingsprogramma. Bij uitstek een vraagstuk waar je Nederlandse ingenieurs voor moet 

hebben. Zeker als daarbij sprake is van multifunctionele waterkeringen, waarbij ondergrondse 

toepassingen kunnen bijdragen aan een totaaloplossing. 

In december 2013 is in Katwijk gestart met het aanleggen van de ‘dijk-in-duin’: een dijk van zand bekleed met stenen, met daaroverheen nieuwe, bredere duinen. De extra duinen 

verminderen de golfslag op de dijk. Daarnaast maakt deze constructie het mogelijk om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen langs de boulevard. Royal HaskoningDHV 

maakte hiervoor het ontwerp. De uitvoering van de parkeergarage is in handen van de bouwcombinatie Ballast Nedam - Rohde Nielsen. (Beeld: OKRA landschapsarchitecten)

Klaas Strijbis (oud-directeur Movares) en Hans Pluckel 
(Hoogheemraadschap van Rijnland) zien mogelijk-
heden voor zogeheten win-winprojecten, maar er zijn 
nog wel wat hindernissen te slechten. Multifunctione-
le oplossingen vragen immers om een integrale bena-
dering. Bestuurlijke versnippering en een gebrek aan 
gemeenschappelijke ambitie worden vaak als oorzaak 
genoemd voor het niet benutten van kansen met een 
hoog maatschappelijk rendement. Het werken vanuit 
een gezamenlijke visie, gebaseerd op het maximaal 
creëren van economische waarde, kan daar volgens 
Strijbis en Pluckel een einde aan maken.

De discussie speelt al langer. Klaas Strijbis: “Ik heb een 
aantal jaren geleden de kat de bel aangebonden, om-
dat ik het niet-gebruikmaken van de ondergrond bij de 
kustverdediging bij Noordwijk aan Zee als een gemiste 
kans zag. Het idee van een parkeergarage in de dijk-in-
duin-oplossing had een economische en ruimtelijke 

kwaliteitsimpuls aan deze 

gewilde badplaats kunnen geven. In Katwijk zien we 
gelukkig nu een mooie evolutie naar een combinatie 
van ondergrondse en bovengrondse toepassingen.”

Hans Pluckel: “De dijk-in-duin-oplossing voor Katwijk 
had als voordeel dat het geheel zo laag mogelijk kon 
blijven en de afstand van het dorp tot de zee korter zou 
zijn. De meerkosten voor deze oplossing hebben we 
met bijdragen van de gemeente, de provincie Zuid-
Holland en Rijnland opgelost. Er was sprake van een 
integrale afweging, waarin kustveiligheid, -ecologie en 
-economie een rol hebben gespeeld.”

“Bij de waterschappen is heden ten dage veel meer 
zicht op andere vragen vanuit de samenleving dan 
alleen de waterveiligheid”, vervolgt Pluckel. “Het is 
niet meer de ivoren toren van weleer. We zijn nog in 
transitie, maar je ziet al wel veranderingen. We werken 
nu van buiten naar binnen op basis van gedeelde 
belangen.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping

De visie 
van

“Een tunnel is een systeem. Alleen als 

dit systeem goed geïntegreerd is, leidt 

dit tot een werkende tunnel. Hierin is 

nog veel nodig; elkaars taal spreken, 

vakmanschap en elkaar positie geven 

is bittere noodzaak. Kennen we 

elkaars rollen wel en begrijpen we 

elkaar echt?”, vraagt Landelijk tun-

nelregisseur Jaap Heijboer zich af.

Sinds 1 juni is Jaap Heijboer Landelijk tun-
nelregisseur. Hij heeft de opdracht de Lan-
delijke Tunnelstandaard te implementeren 
en te borgen. Dat gaat niet vanzelf. Op het 
COB-congres 2013 heeft hij zijn observaties 
toegelicht. 

“Nederland bouwt veilige tunnels, maar het 
is een hele toer om dat voor elkaar te krij-
gen. Het valt op dat er zo veel aandacht voor 
is. Kennelijk hebben we nog wel een traject 
te gaan voordat het bouwen van een tunnel 
‘business as usual’ is. Veel discussies gaan 
over de contracteisen in al z’n onderdelen. 
Maar je wilt gewoon een werkende tunnel 
die opengesteld is en blijft, en bewezen 
veilig is. Daar vraagt de maatschappij om. 
Dat vereist denken vanuit het systeem. 

De markt bouwt tunnels en als ik het dan 
over de markt heb, bedoel ik de volle breed-
te: de civiele bouwer, het installatiebedrijf, 
de hardwareleverancier, de softwarebouwer 
en de systeemintegrator. De ICT is daarbij 

een niet meer weg te denken cruciale  
factor. Iedere vakdiscipline spreekt haar 
eigen taal. Als je dan bedenkt dat bouwen 
vooral communiceren is om alles op z’n 
plaats te krijgen, zit je niet op Babylonische 
spraakverwarringen te wachten. 

We hebben nu een Landelijke Tunnelstan-
daard en dat is een mooie en stevige basis. 
Daarin is uiteraard niet ieder schroefje be-
schreven. We moeten met deze standaard 
gewoon goed kunnen werken. Dat betekent 
in ieder geval de basiskennis hebben op het 
gebied van systems engineering, systeemin-
tegratie en ICT. Vervolgens gaat het erom 
dat we elkaar goed begrijpen. Dan bedoel ik: 
de verschillende vakdisciplines, opdracht-
gever, opdrachtnemer en de publieke stake-
holders. En dan gaat het ook om een goed 
begrip van elkaars werkwijze en belangen, 
en dat verschilt soms wezenlijk. Daarom is 
zeggen wat je doet en doen wat je zegt zo 
belangrijk. Ik denk dat hier nog behoorlijke 
uitdagingen liggen.”

Landelijk tunnelregisseur Jaap Heijboer nam 
in juni 2013 het stokje over van Hans Ruijter 
(nu programmadirecteur van de reconstructie 
Schiphol, Amsterdam, Almere). Heijboer was 
sinds oktober 2010  projectdirecteur van A4 
Delft-Schiedam. Eerder was hij onder meer 
als directeur betrokken bij de bouw van de 
Westerscheldetunnel en de voorbereiding  
van de Tweede Coentunnel.

Systeemintegratie 
in tunnels: zeggen 
wat je doet en doen 
wat je zegt

(Foto: Vincent Basler)
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proMotieonderzoek

Uit de 

school  

geklaptNieuw rechtsfiguur voor juridisch 

vormgeven van meervoudig 

grondgebruik? 

Sinds juni 2013 doe ik promotieonderzoek over het onderwerp driedimensionaal eigendom1. In dit 

onderzoek komen de (on)mogelijkheden en de beperkingen van het huidige, juridische instrumen-

tarium voor het creëren van meervoudig grondgebruik aan de orde, maar wordt bovendien de vraag 

gesteld of in Nederland een rechtsfiguur als ‘driedimensionaal eigendom’ mogelijk is. In dit artikel ga ik 

in op de huidige juridische situatie in Nederland, en roep ik u op om uw gedachten over driedimensio-

naal eigendom met mij te delen. 

proMovendus

Arie Mes

projeC t

Driedimensionaal eigendom

wa ar

Notarieel Instituut  

Groningen (NIG)

“Het recht loopt vrijwel altijd achter de ontwikkelingen in de techniek 

en de maatschappij aan, en slechts zelden vooruit op mogelijke nieu-

we ontwikkelingen. De hoofdregels van ons recht met betrekking tot 

grondeigendom neemt een tweedimensionaal vlak tot uitgangspunt: 

de imaginaire tweedimensionale oppervlakte van de grond trekt alles 

na. Gedacht wordt om een nieuwe dimensie daaraan toe te voegen: 

eigendom van alles wat zich binnen een driedimensionaal bepaalde 

ruimte bevindt. Dit wordt ingegeven door het meervoudig gebruik van 

alles wat zich in of op de grond bevindt. Is dit raar gedacht? Nee, het 

denken in meerdere dimensies wat eigendom betreft kennen we al. 

Time share heeft tijd als nieuwe dimensie aan het eigendomsrecht 

toegevoegd: periodiek terugkerende tijdelijke eigendom van bijvoor-

beeld appartementen aan een van de zonnige badplaatsen in Spanje. 

In de zomer voor een jeugdig gezin, in de winter voor een ouder stel.”

Amsterdam bleef eigenaar van de grond en heeft na 
het realiseren van de betreffende gebouwen en de on-
dergrondse parkeergarage de nog onbebouwde grond 
ingericht als openbare voetgangersruimte.

Door het vestigen van een opstalrecht kan de hierboven 
besproken verticale natrekkingsregel worden door-
broken. Het recht van opstal is een recht om in, op of 
boven een onroerende zaak van een ander, gebouwen, 
werken of beplantingen in eigendom te hebben of te 
verkrijgen. Het gaat hier dus om fysieke objecten en 
constructies. In de praktijk kom je verschillende obsta-
kels tegen bij het gebruik van opstalrecht. Zo is het niet 
mogelijk om als erfpachter een opstalrecht te vestigen. 
Ook is het niet mogelijk om in bestaande splitsingen 
van appartementsrechten een opstalrecht te vestigen 
op de gemeenschap. In dergelijke gevallen kan het 
instrument opstalrecht niet (of slechts door middel 
van een omslachtige, juridische constructie) gebruikt 
worden voor het aanleggen en het in eigendom hebben 
van een WKO-systeem.

Volgens de wettekst behoort de eigendom van een net 
(een of meer kabels of leidingen, bestemd voor trans-
port van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van 
energie of van informatie) dat in, op of boven de grond 
van anderen is of wordt aangelegd, toe aan de bevoegd 
aanlegger van dat net, dan wel aan diens rechts-
opvolger. Ten opzichte van de hiervoor beschreven 
instrumenten voor meervoudig grondgebruik vormt 
de eigendom van een net  een vreemde eend in de bijt, 
aangezien het net volledig is losgemaakt van de eigen-

dom van de grond (en de verticale natrekkingsregel) en 

dus een geheel zelfstandig object van eigendom vormt. 

In de praktijk wordt de (notariële) jurist geconfronteerd 

met diverse vraagstukken omtrent het net, bijvoorbeeld 

de juridische omvang en de ligging van een (deel)net, 

het bevoegd aanleggerschap van een net, als ook de 

vraag of een net zich (deels) in eigen grond mag bevin-

den en (deels) in de grond van de ander.

voor mijn promotieonderzoek nodig ik u graag uit om 

van gedachten te wisselen over het onderwerp driedi-

mensionaal eigendom. zo ben ik benieuwd of, en zo ja 

hoe, u bij het vormgeven van meervoudig grondgebruik 

tegen juridische beperkingen en/of vraagstukken 

aanliep of dreigde te lopen. ook verneem ik natuurlijk 

graag uw mening over de vraag aan welke voorwaarden 

– vanuit uw perspectief bezien – een mogelijk nieuw te 

ontwikkelen rechtsfiguur driedimensionaal eigendom 

zou moeten voldoen.

 

Meer informatie en contact 
 Hebt u interesse in het onderzoek? Laat dit dan  

weten via info@cob.nl, dan brengen we u in contact 

met Arie. In de Verdieping vindt u een uitgebreidere 

versie van dit artikel en meer informatie:  

www.cob.nl/verdieping

Bij de aanleg van de Zuidas is voor de verticale splitsing van de eigendomsrechten gebruikgemaakt van erfpacht. (Foto: Flickr/Nik Morris)

‘Een nieuwe dimensie toevoegen 

is niet raar gedacht’

Prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen,  

Rijksuniversiteit Groningen,

Faculteit Rechtsgeleerdheid,  

Privaatrecht en Notarieel Recht

Eigendom van onroerende zaken wordt in Nederland 
beheerst door twee belangrijke beginselen. Allereerst 
de verticale natrekkingsregel, die inhoudt – kort gezegd 
– dat de eigenaar van de grond ook de eigenaar is van 
alle opstal in, op en boven de grond. Dit wordt ook wel 
uitgedrukt met het van oorsprong Romeinsrechtelijke 
beginsel superficies solo cedit en is in Nederland geco-
dificeerd in artikel 5:20 lid 1 BW. Het tweede beginsel 
is dat de grondeigenaar het exclusieve recht heeft om 
de ruimte onder- en boven zijn grond te gebruiken. Dit 
beginsel heeft de wetgever in artikel 5:21 BW weer-
gegeven en is een uitwerking van het middeleeuws 
adagium cuius est solum est usque ad sidera, usque ad 
inferos: wie de grond heeft, heeft het recht van de he-
mel tot in de hel. Juridisch gezien wordt het exclusieve 
gebruiksrecht van de grondeigenaar echter zodanig 
afgebakend dat derden de ruimte boven en onder de 
grond slechts mogen gebruiken indien dit gebruik zo 
hoog of zo diep onder de oppervlakte plaatsvindt, dat 
de grondeigenaar geen belang heeft zich daartegen te 
verzetten.

Verticale splitsing van eigendomsrechten
De grondeigenaar heeft juridisch gezien diverse instru-
menten tot zijn beschikking om zijn eigendomsrechten 
in de derde dimensie te splitsen, zodat derden be-
voegdheden krijgen om bijvoorbeeld de ruimte onder 
de grond te gebruiken.

Door middel van het splitsen in appartementsrech-
ten kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd dat 
een gebouw en de daarbij behorende ondergrondse 
parkeergarage verdeeld wordt over meerdere eigenaars. 
Hierdoor verkrijgt elke appartementseigenaar een 
exclusief gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk 
gedeelte van het gebouw of de grond. De eigendom van 
het gehele complex is in handen van alle appartements-
eigenaars, die ook van rechtswege lid zijn van een 
vereniging van eigenaars.

In geval van erfpacht krijgt de erfpachter de bevoegd-
heid om de grond (met het op de grond gestichte 
gebouw) te houden en te gebruiken. De eigendom blijft 
echter bij de grondeigenaar/erfverpachter.  Ook is het 
mogelijk om een afgebakende ruimte in erfpacht uit 
te geven. Een mooi praktijkvoorbeeld waarbij erfpacht 
wordt gebruikt voor verticale splitsing van de eigen-
domsrechten is de zogeheten footprintconstructie. Die 
is onder meer toegepast bij de realisatie van een deel 
van de Amsterdamse Zuidas. De gemeente Amsterdam 
gaf de grond in erfpacht uit aan de projectontwikkelaar 
voor bebouwing boven het maaiveld, gevolgd door de 
uitgifte van de overblijvende grond in erfpacht voor 
de parkeergarage onder het maaiveld. De gemeente 

1 Met driedimensionaal eigendom bedoel ik in principe dat een (rechts)

persoon eigenaar kan worden van alles wat zich in een bepaalde ruimte 

bevindt (kan zijn: onder de grond, boven de grond of een combinatie 

daarvan), zodat de (rechts)persoon binnen deze ruimte met uitsluiting van 

een ieder zijn eigenaarsrechten en -bevoegdheden kan uitoefenen, 

waaronder ook begrepen het aanbrengen van bouwwerken en/of netten.
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Duurzaamheid van zinkvoegen 

renovatie en onderhoud

Hoewel Nederlandse ingenieurs bepaald niet onervaren zijn in het 

ontwerpen en bouwen van zinktunnels, is lekkage bij zinkvoeg-

constructies in bestaande tunnels een reëel risico. Experts uit het  

COB-netwerk buigen zich over de kwestie: hoe kunnen zulke  

lekkages ontstaan en wat kun je ertegen doen?
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Ginaprofiel en Omegaprofiel.  

(Beelden: SAATU RWS)

Foto’s links: Ginaprofiel in Vlaketunnel (Beeldbank RWS)

Foto onder: Omegaprofiel in Tweede Beneluxtunnel. (Uit Lekkages in tunnels)

Zinktunnels zijn in Nederland haast niet meer 
bijzonder. In 1937 begon het met de bouw van de 
Maastunnel en een van de meest recente is de Tweede 
Coentunnel (2009-2013). In Amsterdam werd zelfs 
een zinktunnel onder het centraal station gerealiseerd. 
Ook onderhoud en renovatie zijn van alle tijden, maar 
daarbij kampen we soms met vragen. Zo moest de 
Coentunnel Company bij de renovatie van de Eerste 
Coentunnel een lekkage in de voegconstructie oplos-
sen, waarvan de oorzaak niet eenduidig was. Wat is 
dan de beste aanpak?

Lekkage bij zinkvoegen is echter niet alleen een 
probleem voor de Coentunnel Company; alle zinktun-
nelbeheerders kunnen ermee te maken krijgen, zoals 
Rijkswaterstaat, gemeenten en private ondernemin-
gen. Doordat zink- en sluitvoegen niet of moeilijk 
inspecteerbaar zijn, is het niet direct vast te stellen 
wanneer lekkage optreedt. Zijn alle mechanismen die 
zich hierbij voordoen herkenbaar en wat zijn de gevol-
gen? De veiligheidsrisico’s zijn klein. De economische 
schade bij lekkende (zink)voegen is echter groot als 
een tunnelbuis bijvoorbeeld tijdelijk moet worden 
afgesloten voor herstel. Daarom hebben de Coentun-
nel Company en Rijkswaterstaat het COB benaderd 
om een gezamenlijk onderzoeksproject uit te voeren. 
Dankzij de positieve reacties uit het netwerk kon het 
project snel van start.

Doel van het project
Inmiddels zijn er al flinke stappen gemaakt. Allereerst 
is vastgesteld waar het onderzoek zich precies op richt: 
het aandragen van toepasbare oplossingsrichtingen 
om het risico op lekkage in bestaande zinkvoegcon-
structies in te schatten en beheersbaar te maken. Het 
gaat in eerste instantie niet om het aanpassen van 
details voor nieuwbouw, maar om het bepalen van 
maatregelen bij het uitvoeren van renovatie, onder-
houd en beheer, omdat hier de grootste behoefte ligt. 
Het project kan wel leiden tot adviezen voor vervolg-
onderzoek of voorstellen voor aanpassingen van de 
detaillering bij nieuwbouw.

Faalmechanismen
Om iets te kunnen zeggen over risico’s op lekkage 
bij zinkvoegen, is inzicht nodig in het ontstaan van 
die lekkages, oftewel de faalmechanismen. Voor de 
analyse hiervan neemt de werkgroep ontwerpdetails 

uit SATO als uitgangspunt. SATO (Specifieke Aspecten 
Tunnelontwerp) is de richtlijn die Rijkswaterstaat hanteert 
bij het ontwerpen van tunnels. Aangezien sinds de Eerste 
Coentunnel in principe bij alle tunnels de SATO-details voor 
zinkvoegen zijn toegepast, is het logisch deze details als 
uitgangspunt te gebruiken.

Voor de renovatie van de Eerste Coentunnel heeft de Coen-
tunnel Company de SATO-details al geanalyseerd op mo-
gelijke faalmechanismen. De resultaten zijn samengevat 
in een zogeheten foutenboom, een schema dat toont hoe 
ongewenste gebeurtenissen tot stand kunnen komen. De 
werkgroep heeft deze boom zodanig aangepast dat hij voor 
iedere zinktunnel van toepassing is. Per faalmechanisme 
is een risico-inschatting gemaakt, gebaseerd op uitgebreid 
literatuuronderzoek en verzamelde kennis. 
Uit een onderzoek bij de Vlaketunnel bleek bijvoorbeeld 
dat een rubber voegafdichting van vijfendertig jaar oud nog 

steeds voldoet aan de normen, en een rapport over de reno-
vatie van de Kiltunnel wijst erop dat corrosie van de klem-
constructie van het Omegaprofiel een risico kan zijn. Een 
eerdere publicatie van werkgroeplid Leo Leeuw (Nebest,  
voorheen Bouwdienst Rijkswaterstaat) geeft aan dat zet-
tingsverschillen kunnen leiden tot lekkages in voegen. Er 
is echter weinig te vinden over optredende zettingen bij 
Omega- en/of Ginaprofielen: van de meeste tunnels zijn de 
zettingsmetingen pas een jaar na oplevering gestart, terwijl 
juist in de eerste periode (dagen tot maanden) na het 
afzinken, onderspoelen en aanvullen van de zinksleuf de 
grootste zettingen worden verwacht. Uit een inventarisatie 
blijkt vooralsnog dat alleen bij de Botlektunnel zettingen 
vanaf de afzinkfase gemeten zijn.  

Vervolg
De eerste drie werksessies hebben laten zien dat er veel 
kennis beschikbaar is, maar dat er ook de nodige informatie 
ontbreekt. Daarom gaan de leden in vier subgroepen de 
faalmechanismen uit de foutenboom nader bekijken, en de 
boom uitwerken tot een overzicht van mogelijke oplos-
singen voor het beheersbaar maken van de risico’s. Het 
gaat daarbij om het vinden van een antwoord op de vraag 
wat er (technisch) moet gebeuren wanneer er een lekkage 
optreedt bij een zinkvoeg in een bestaande tunnel. 

 
Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de digitale versie van dit 
artikel in de Verdieping:  www.cob.nl/verdieping.

Zinkvoegen
Afzinken is een van de bekendste tunnelbouwmethoden. De tunnel wordt 

hierbij in delen opgebouwd in een bouwdok, waarna de tunnelelementen 

drijvend naar de juiste plek worden versleept om daar te worden afgezonken. 

In het bouwdok worden de  delen aan de kopse kant voorzien van rubber ring, 

het zogeheten Ginaprofiel. Dit profiel wordt samengedrukt tijdens het kop-

pelen van de tunnelelementen, wat de tunnel waterdicht maakt. Dit wordt 

beschouwd als een tijdelijke dichting in de bouwfase. Daarop wordt nog een 

Omegaprofiel aangebracht als definitieve afdichting.

Om uiteindelijk beheersmaatregelen voor lekkages bij 

zinkvoegen te kunnen bepalen, heeft de werkgroep een 

foutenboom opgesteld. Hierin is weergegeven hoe 

lekkages kunnen ontstaan. Onderaan is voor elk 

faalmechanisme een risico-inschatting gemaakt: + 

betekent dat de kans op optreden klein is, bij een - is het 

risico groter. (Beeld: Werkgroep COB)
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Intensieve samenwerking  
voorkomt geotechnische  
problemen

Een goede risico-inventarisatie vooraf en vervolgens een intensieve monitoring. Die combinatie 

zorgde ervoor dat de complexe verbouwing van het voormalige Sweelinck Conservatorium tot 

vijfsterrenhotel zonder noemenswaardige problemen verliep. Geotechnisch expert Almer van 

der Stoel van CRUX Engineering en Martijn Snel van projectontwikkelaar IQNN Vastgoed blik-

ken terug op een geslaagde samenwerking.

Wie het Conservatoriumhotel binnengaat 
aan de Amsterdamse Van Baerlestraat kan 
zich moeilijk voorstellen dat dit gebouw on-
langs nog werd bevolkt door muziekstuden-
ten. Alleen de mobile bij de entree, gemaakt 
van een groot aantal violen, verwijst nog naar 
de vorige gebruiker van het pand. De meta-
morfose van het gebouw is het resultaat van 
een ingrijpende verbouwing die ruim drie 
jaar duurde.

Uitdagend
“Toen wij door constructeur Van Rossum 
bij het project werden betrokken, werd snel 
duidelijk dat het geotechnisch uitdagend 
zou worden”, vertelt Van der Stoel. “De plan-
nen voorzagen onder andere in de bouw van 
een tweeënhalflaags kelder op de voormalige 
binnenplaats. Voor de bouwkuip hiervan 
moesten er damwanden op ongeveer een 
halve meter vanaf de gevel worden geplaatst, 
terwijl het diepste deel van de bouwkuip 
moest worden ontgraven tot bijna elf meter 
beneden NAP. En dat allemaal bij een histo-
risch pand uit 1898, gefundeerd op houten 
palen, in het hartje van de binnenstad met 
in de directe omgeving allerlei kwetsbare 
gebouwen. En dan ook nog eens een pand 
vol monumentale details die niet beschadigd 
mochten raken.”
De zorgen van CRUX betroffen vooral de 
eventuele afname van de draagkracht van 

de houten palen door het ontgraven van de 
bouwkuip. Van der Stoel: “Bij het weggraven 
van grond uit een bouwkuip buigen de dam-
wanden uit. In dit geval leidde dat ertoe dat 
de grond onder het pand zou ontspannen. 
Daardoor zouden de palen minder weer-
stand ondervinden en kunnen verzakken. 
Wat vervolgens weer tot vervormingen van 
het gebouw zou kunnen leiden met onge-
wenste schade tot gevolg.”

Risicoanalyse
Van der Stoel vervolgt: “Om tot een goed 
ontwerp van de bouwkuip te komen en de 
invloed van de ontgraving nauwkeurig in 
beeld te krijgen, hebben we de bouwkuip 
gemodelleerd met het eindige elementen-
model Plaxis. Vervolgens hebben we een 
risicoanalyse gedaan en hebben we de maxi-
maal toelaatbare horizontale en verticale 
verplaatsingen berekend. Ook hebben we, 
voorafgaand aan de bouw, een uitgebreid 
monitoringplan opgesteld. Hierin hebben 
we alle metingen opgenomen, maar ook de 
grens- en alarmwaarden en de te nemen 
maatregelen bij overschrijdingen van de 
grenswaarden.“
“Als directievoerder waren wij blij met de 
uitgebreide monitoring”, vertelt Snel. “In 
combinatie met de van tevoren vastgestelde 
grenswaarden, was het steeds zonneklaar 
wanneer we moesten ingrijpen. Toen we 

Almer van der Stoel is mede-eigenaar 

van CRUX Engineering. Hij studeerde 

geotechniek aan de TU Delft, waar hij 

ook promoveerde. Hij is gespecialiseerd 

in grondverbeteringstechnieken, om-

gevingsbeïnvloeding, funderingstech-

niek en zettingsarme constructies. Hij 

werkt sinds 2008 als deeltijdhoogleraar 

Civieltechnische Constructietechnolo-

gie bij de Universiteit Twente en wordt 

regelmatig als expert ingeschakeld bij  

geotechnische calamiteiten.

Martijn Snel is mede-eigenaar van 

IQNN Vastgoed. Hij studeerde civiele 

techniek aan de TU Delft en volgde later 

de managementopleiding Master of  

Real Estate aan de Amsterdam School 

of Real Estate. Hij werkte eerder als  

projectmanager en als projectontwik-

kelaar bij andere bureaus.

de ondiepe bouwkuip aan het ontgraven 
waren, verzakte het pand ernaast ineens 
fors. We hebben de werkzaamheden direct 
stilgelegd en zijn de fundering van dit pand 
gaan onderzoeken. Deze bleek minder goed 
dan we op grond van de oorspronkelijke 
bouwtekeningen verwachtten. Op basis van 
nieuwe berekeningen hebben we vervolgens 
besloten om de grond in stroken weg te 
graven, extra vijzels te plaatsen en deze voor 
te spannen. Dat bleek afdoende om verdere 
verzakkingen te voorkomen.”

Snel: “Door de metingen zagen we ook ande-
re processen. Voor het funderingsonderzoek 
bij het buurpand moesten we het grondwater 
tijdelijk verlagen. Terwijl we dat deden zagen 
we het pand verder zakken. Maar we zagen 
ook dat het pand weer omhoog kwam toen 
het grondwater weer terugging naar het 
eerdere peil.” 
“Richting de aannemer was de monitoring 
eveneens waardevol”, aldus Van der Stoel. 
“De aannemer vond het in eerste instantie 
niet nodig om de diepe bouwkuip in stroken 
te ontgraven. Om hem te overtuigen hebben 
we toen aan de hand van onze metingen 
laten zien hoe ver de damwand al uitboog bij 
het graven van de eerste sleuf.”

Calamiteit
“De diepe bouwkuip hebben we nat ontgra-
ven”, vertelt Snel. ”Toen de kuip op diepte 
was en we het water begonnen weg te pom-
pen, zagen we dat het bovenste stempel-
frame was weggezakt. Ook bij deze cala-
miteit bewees de monitoring zijn waarde. 
Het droogmalen hebben we onmiddellijk 
gestopt. Om te kunnen inspecteren wat er 
aan de hand was, moesten we het waterpeil 
met anderhalve meter verlagen. Voordat 
we dat hebben gedaan, heeft CRUX met het 
Plaxismodel berekend of dat kon zonder een 
onacceptabele uitbuiging van de damwand. 
Vervolgens hebben we de voorspellings-

kracht van het model getoetst. Daarvoor 
hebben we aan de hand van de monitorings-
gegevens gekeken of de damwand zich tot 
tot dan toe had gedragen zoals verwacht. Dat 
bleek het geval. Na de inspectie hebben we 
de kuip weer gevuld met water en hebben 
duikers het stempelframe gerepareerd.”

Recept
Op de vraag wat het recept is voor een pro-
bleemloos project onder geotechnisch lastige 
omstandigheden, blijven Snel en Van der 
Stoel even stil. Dan zegt Snel: “Goede en des-
kundige partijen vinden, is niet zo ingewik-
keld. Veel lastiger is het om je  opdrachtgever 
ervan te overtuigen dat georisicomanage-
ment cruciaal is bij dit soort projecten.”
Van der Stoel beaamt dit: “Het is een luxe 
om voor een opdrachtgever te werken die 
inziet dat georisicomanagement loont. 
Verder is het belangrijk dat de toezichthou-
der verstand heeft van bouwputten en niet 
alleen van procesvoering of utiliteitsbouw. 
Daarnaast zijn onderling vertrouwen en 
goede communicatie essentiële  randvoor-
waarden.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel: www.cob.nl/verdieping

Almer van der Stoel (links) en Martijn Snel. (Foto: Vincent Basler)

Geo-Impuls
CRUX is een van de 
deelnemers aan Geo-
Impuls, een samen-
werkingsprogramma 
waarin meer dan der-

tig partijen (opdrachtgevers, aannemers, 
ingenieursbureaus, kennisinstituten) de 
krachten bundelen om geotechnisch fa-
len binnen bouwprojecten te reduceren. 
Georisicomanagement en geocommuni-
catie – zoals bij het Conservatoriumho-
tel – zijn twee belangrijke peilers van het 
programma. Kijk voor meer informatie op 
www.geoimpuls.org
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Senang in ondergrondse 
parkeergarage

Wie in een willekeurige parkeergarage eens 
goed om zich heen kijkt, ziet meestal een 
matig verlichte grauwe ruimte, lage plafonds 
vol leidingen en installaties, en om de zoveel 
meter een betonnen draagbalk ondersteund 
door betonkolommen. Kortom, een naar-
geestige en weinig overzichtelijke omgeving 
waar je het liefst zo kort mogelijk bent. Toen 
Zwarts & Jansma Architecten de opdracht 
kregen om een ondergrondse parkeergarage 
te ontwerpen in het Apeldoornse Catharina 
Amaliapark wisten ze één ding zeker: het 
moest geen sombere ruimte worden, maar 
een garage waar bezoekers goed hun weg 
kunnen vinden en zich veilig voelen.

workshops
De bouw van de parkeergarage is onderdeel 
van de herinrichting van het gebied rond de 
Brinklaan. Dit gebied bestond grotendeels 
uit een parkeerterrein en enkele groenstro-
ken. “De gemeente Apeldoorn wilde dit 
gebied transformeren tot een groene stads-
entree”, vertelt Reinald Top van Zwarts & 
Jansma. “Toen wij door de gemeente werden 
ingehuurd, lag er al een landschapsplan van 
OKRA landschapsarchitecten. In nauw over-
leg met hen zijn wij een parkeergarage gaan 
ontwerpen, waarbij een maximale ‘parkbe-
leving’ centraal stond. Om snel duidelijk te 
krijgen aan welke eisen de garage moest vol-
doen en hoe bijvoorbeeld de aan- en afvoer-
routes moesten lopen, hebben we workshops 
georganiseerd met vertegenwoordigers van 
de gemeente, zoals bouw- en woningtoe-

zicht, verkeerskundigen en ontwerpers open-
bare ruimte, en met een installatieadviseur 
en een constructeur. Vervolgens hebben we 
schetsen gemaakt die we hebben voorgelegd 
aan klankbordgroepen met bewoners. Deze 
aanpak leidde tot een ontwerp waarbij we 
het park met een binnentuin als het ware de 
garage in trokken.”

Eenduidig kleurgebruik
Top vervolgt: “Helaas voldeed het ontwerp 
niet aan een zogeheten voornorm, wat voor 
de brandweer aanleiding was om het af te 
keuren. Daarna lag het proces lange tijd stil. 
Na anderhalf jaar klopte de gemeente weer 
bij ons aan, omdat ze toch een garage wilden 
hebben. De eisen waren nog steeds het-
zelfde: een openbare garage met twee lagen 
en honderdtwintig parkeerplekken per laag, 
die zo veel mogelijk wegvalt in het park. En 
voor ons gold nog steeds dat we een garage 
wilden ontwerpen waarin bezoekers zich 
prettig en veilig voelen. We moesten alleen 
op zoek naar een andere oplossing. Al gauw 
hadden we het idee dat we het gewenste 
beeld konden realiseren door uit te gaan van 
een volledig gesloten garage met een vlak 
plafond, een transparant en centraal gelegen 
trappenhuis, een eenduidig kleurgebruik en 
een goed verlichtingsplan.”

Gemeenschappelijke visie
Collega-architect Bas Symons vult aan: “We 
realiseerden ons ook direct dat een derge-
lijk ontwerp alleen mogelijk was als we alle 

interview | reinald top en Bas syMons (zwarts & jansMa arChiteCten)

Onder het glooiende gras van het Catharina Amaliapark in Apeldoorn ligt een 

tweelaags parkeergarage, ontworpen door Zwarts & Jansma Architecten. Bij 

het ontwerp stond voor de architecten voorop dat bezoekers zich in de garage 

prettig en veilig moeten voelen. Om dit te bereiken, hebben ze vanaf het eerste 

begin alle relevante partijen in de planvorming meegenomen. Met succes; de 

Brinklaangarage straalt rust en veiligheid uit.
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De parkeergarage bestaat uit twee verdiepingen en heeft honderdtwintig parkeerplaatsen per verdieping. (Foto: Zwarts & Jansma Architecten)

partijen, zoals constructeurs, installateurs, verkeerskundigen 
en brandtechnici, vanaf het begin zouden meenemen om tot 
een integraal plan te komen. De standaard bouwpraktijk bij par-
keergarages is namelijk dat eerst de ruwbouw wordt gedaan, en 
pas daarna kijken de onderaannemers hoe ze de verschillende 
installaties kunnen aanbrengen. Meestal krijg je dan een optel-
ling van suboptimale oplossingen. Dat wilden wij niet. Daarom 
hebben we ook bij dit ontwerpproces workshops georganiseerd, 
waarbij wij ons idee hebben uitgelegd. Vervolgens hebben we 

aan de anderen gevraagd aan te geven welke mogelijkheden zij 
zelf zagen om invulling te geven aan ons idee. Dat werkte goed 
en heeft ervoor gezorgd dat we vrij snel een gemeenschappelijke 
visie hadden.” 

Damwandplanken
“Door alle leidingen in het beton te storten en de draagbalken 
in het plafond te integreren, is het plafond helemaal vlak. Dat 
zorgt voor een overzichtelijke ruimte, waarin de aandacht van 

‘‘Door alle leidingen in het beton te storten en de draagbalken in het 
plafond te integreren, is het plafond helemaal vlak. Dat zorgt voor een 
overzichtelijke ruimte, waarin de aandacht van de bezoeker alleen gaat 

naar de elementen die voor hem belangrijk zijn.’’



20

   
de Onderbouwing  |   #17

21

P R A K T I J K

Het Catharina Amaliapark, de parkeergarage en de bijbehorende 

weginfrastructuur zijn aangelegd door bouwbedrijf BAM Civiel 

Noordoost. De gemeente Apeldoorn heeft deze werken integraal 

aanbesteed via een engineering-en-constructcontract.  

 

“In het contract was de vormgevingsvisie bindend opgelegd”, 

vertelt Sebastiaan Meijer, projectleider bij BAM Civiel Noord-

oost. “Dat dwong ons om tijdens de engineering heel goed 

na te denken hoe we alles konden maken. Neem de eis dat de 

plafonds vlak moesten zijn. Om daaraan te kunnen voldoen, 

hebben we mantelbuizen in het beton gestort waar we later alle 

leidingen door konden trekken. De consequentie van zo’n keuze 

is wel dat je tijdens de uitvoering weinig mogelijkheden hebt 

voor aanpassingen.” 

“We hebben onze onderaannemers – voor het grootste deel 

partnerbedrijven van BAM – in een vroeg stadium aan ons 

gebonden om hun kennis te kunnen benutten bij de uitwerking 

van het ontwerp en om te voorkomen dat we iets over het hoofd 

zouden zien. Met deze partners hebben we intensief overlegd 

om alles vooraf helder te krijgen. In de bouw is dat geen stan-

daard werkwijze, maar het voordeel ervan is dat iedereen tijdig 

weet wat er moet gebeuren en op welke manier.”

Meijer vervolgt: “Tijdens de engineering hebben we ook inten-

sief contact gehad met de architecten. We hebben technische 

vraagstukken met hen besproken en steeds gekeken of onze 

oplossingen pasten bij hun wensbeeld. Uiteindelijk hebben we 

een aantal optimalisaties doorgevoerd. Zo hebben we gekozen 

voor een volledig vlakke vloer, waarin de draagbalken zijn ge-

integreerd. Daardoor was een slankere constructie mogelijk en 

konden we een forse materiaalbesparing realiseren. Ook hebben 

we ervoor gekozen om voor de beek De Grift – die over een deel 

van het tunneldak loopt – niet een speciale bak te maken, maar 

het water direct over het dak te laten stromen en het dak water-

dicht te maken. Dit soort keuzes konden we maken omdat we 

niet alleen verantwoordelijk waren voor de parkeergarage, maar 

ook voor het park en de omliggende infra.”

Vooraf goed nadenken

de bezoeker niet wordt afgeleid en alleen gaat naar 
de elementen die voor hem belangrijk zijn, zoals de 
bewegwijzering. De garage is rechthoekig en voor de 
wanden zijn we uitgegaan van damwandplanken. Om 
donkere hoeken te vermijden hebben we ze afgerond. 
Verder zijn we uitgegaan van een eenduidig kleuren-
schema. Zo hebben we het plafond en de kolommen 
wit geschilderd om rust te creëren. De rijbanen zijn 
lichtgrijs en de wanden en parkeervakken rood. Voor 
de bewegwijzering hebben we gebruikgemaakt van 
eenvoudige symbolen en grafische elementen. Met de 
verlichting hebben we ruimtelijkheid van de garage 
zo veel mogelijk proberen te vergroten. Vooral de 
lichtlijnen in een koof langs de wanden dragen daar 
sterk aan bij.”

Beekdal
Naast een rustige en ruimtelijke uitstraling was een 
goede inpassing van de garage in het park een belang-
rijke doelstelling. “Bij de herinrichting stond voorop 
dat de beek De Grift – die door een persleiding liep 
– weer bovengronds moest komen”, aldus Top. “De 
landschapsarchitecten van OKRA hebben dat aange-
grepen om het park vorm te geven als een beekdal met 
glooiende oevers. Samen met hen hebben we ervoor 
gekozen om een van de hellingen over de garage te 
laten lopen en de ventilatieopeningen zo veel mogelijk 
weg te werken in het park. Verder zijn de wegen en 
de paden verdiept aangelegd, waardoor het park een 
groene uitstraling heeft.”

Kabels en leidingen
Door de vele ondergrondse kabels en leidingen in het 
gebied bleek het lastig om een geschikte plek voor de 
garage te vinden. Daarnaast moest de constructeur 
slimme oplossingen bedenken, omdat op het dak 
bomen zijn geplant en de beek er deels overheen 
loopt. “In het gebied stonden veel grote bomen die 
zo veel mogelijk zijn gespaard”, legt Symons uit. “Een 

deel van deze bomen staat op het garagedak. Om dat 
mogelijk te maken, is de heuvel boven het dak overal 
anderhalf tot twee meter hoog. Op plekken waar geen 
bomen staan, hebben we de ophoging deels met EPS 
(piepschuim) gemaakt. Daardoor blijft het gewicht 
beperkt en hoefden we de dakconstructie niet overal te 
versterken”.

Tevreden
Terugkijkend zijn Top en Symons erg tevreden over 
het eindresultaat. Top: “Bij ons eerste ontwerp kreeg 
de garage betekenis door het park dat als het ware in 
de garage werd getrokken. De parkeergarage die er nu 
ligt, heeft kwaliteit door het unieke eigen ontwerp. Een 
ontwerp dat ervoor zorgt dat bezoekers zich senang 
voelen in de garage.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale versie van dit 

artikel in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

Sebastiaan Meijer, 
BAM Civiel Noordoost

Op het dak van de parkeergarage is de beek De Grift weer zichtbaar gemaakt. (Foto: Flickr/Zeger Knaepen)

Uitvoering Bouw Zwolse perrontunnel vereist slimme aanpak

Data De strijd tegen georisico’s wordt online beslist

In 2010 startte ProRail het project ZwolleSpoort om het station geschikt te maken voor de 

komst van de Hanzelijn en de verwachte groei van het aantal reizigers. Sommige delen zijn al 

klaar, anderen volgen in 2014 en 2015. Het werk vindt grotendeels plaats terwijl het station in 

gebruik is. Vooral voor de bouw van de nieuwe perrontunnel vereiste dat veel denkwerk.

Bart Oudmaijer van aannemer Dura Vermeer, divisie 
Infra: “Uiteindelijk hebben we gekozen voor een wat 
ongebruikelijke aanpak. We hebben de spoordekken, 
de delen van het tunneldak waarover sporen lopen, 
buiten het station gebouwd en vervolgens naar hun 
plaats gereden. Daarna zijn we onder deze dekken de 
tunnel gaan bouwen.”

Opvallend is dat het tunnelontwerp nog op het laatste 
moment is aangepast. Projectmanager Allart Maijers 
van ProRail legt uit: “Terwijl Dura Vermeer werkte aan 
de tunnelwanden heeft de gemeente Zwolle beslo-
ten het busstation naar de zuidzijde van het station 
te verplaatsen. Hiervoor moest de tunnel aangepast 
worden. Gelukkig konden wij inspelen op de wensen 
van de gemeente.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping

Georisico’s beter in kaart brengen en deze ook toegankelijk maken voor mensen zonder 

technische achtergrond. Dat is wat Peter Nelemans en Remon Pot van Fugro GeoServices 

nastreven met het Geo-Risk Portal. Visualisatie is het sleutelwoord. Het online ontsluiten 

van monitoringsdata via satellietkaarten of foto’s maakt het communiceren over georisico’s 

eenvoudiger en productiever. Met als resultaat een snellere besluitvorming bij (dreigende) 

calamiteiten en reductie van faalkosten.

De spoordekken – met een gewicht van 1.000 tot 1.400 ton – werden met 

speciale voertuigen op hun plek gereden. (Foto: Dura Vermeer)

Peter Nelemans: “De huidige staat van de ICT en 
mogelijkheden om het gedrag van de bodem te onder-
zoeken en voorspellen, stellen ons in staat realtime ri-
sico’s in kaart te brengen. Zo kunnen we de snelheid in 
projecten houden, risico’s mitigeren en stakeholders 
informeren over de voortgang van het bouwproces.  
We reduceren niet alleen faalkosten, maar komen ook 
tegemoet aan de groeiende noodzaak van adequaat 
omgevingsmanagement.”

Het eindresultaat moet straks overal benaderbaar, 
zichtbaar en bruikbaar zijn. Met andere woorden: 
alle relevante data van een project worden ontslo-
ten vanuit een visuele weergave op een pc, tablet of 
smartphone. Remon Pot: “De grote winst is dat we 
alle relevante realtime-informatie kunnen leveren om 
beslissers te ondersteunen. Als er bij een project iets 
aan de hand is, kan de verantwoordelijke op zijn eigen 
tablet volgen wat er gebeurt.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping: 
www.cob.nl/verdieping

PR AKT I JK KORT •  de complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Bart Oudmaijer,  
Dura Vermeer

Allart Maijers,  
ProRail

Peter Nelemans,  
Fugro GeoServices

Remon Pot, 
Fugro GeoServices

De Geo-Risk Portal combineert en interpreteert data, filtert de relevante 

informatie eruit en maakt deze visueel. (Beeld: Fugro GeoServices)

“We willen iedereen 

op sleeptouw nemen, 

en het Geo-Impuls 

programma in de 

praktijk brengen.”
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Prijs naar boorspecialisten  
van de toekomst

winnaar sChreuderspri js 2013

De Schreudersprijs 2013 is toegekend aan de boortunnel van de Noord/Zuidlijn. Rijksadviseur Infrastructuur en Stad 

Rients Dijkstra bij de uitreiking van de prijs tijdens het COB-congres op 31 oktober jl.: “Dit project levert een belangrijke 

bijdrage aan ondergronds bouwen, omdat het aantoont dat het mogelijk is om zonder noemenswaardige problemen een 

tunnel door slappe grond te boren onder een dichtbebouwd gebied met monumentale panden.”

De boorploeg bij de aankomst van tunnelboormachine Molly bij station De Pijp. (Foto: Dienst Metro/Alphons Nieuwenhuis)

S P E C I A L

De prijs is in Amsterdam met groot enthou-
siasme ontvangen. Niet alleen bij de Dienst 
Metro, maar ook op het stadhuis, waar wet-
houder Eric Wiebes daags na de uitreiking de 
felicitaties van de raadscommissie Verkeer 
en Vervoer in ontvangst mocht nemen. En op 
de website, waar overwegend positieve reac-
ties te lezen waren. Hoite Detmar, directeur 
Omgeving en Reizigers van de Dienst Metro: 
“Het is een beloning voor ons allemaal. Na 
het rapport van de commissie Veerman in 
2008 is keihard gewerkt om het gevoel van 
eigenwaarde terug te krijgen. Nu vieren we 
successen met z’n allen.”

“We hebben bewust alleen de boortunnel in-
gediend voor de Schreudersprijs. Het gehele 
project met zijn diepe stations, het afzinken 
onder het IJ en de werkzaamheden onder 
station Amsterdam CS is te omvangrijk en 
bovendien nog niet geheel afgerond. Voor de 
boortunnels was het nu het juiste moment, 
omdat deze klaar zijn, inclusief de dwars-
verbindingen en de nooduitgangen die deel 
uitmaakten van hetzelfde contract. Dit is dus 
een duidelijk afgerond geheel. Het gehele 
project indienen voor welke prijs dan ook, 
kan niet voor 2017. We houden ons er nog 
steeds aan dat je de huid niet moet verkopen 
voor de beer geschoten is. Er blijven altijd 
risico’s.

Studenten
“De vijfentwintigduizend euro van de 
Schreudersprijs stoppen we in een educatief 
project. Die bestemming ligt in het verlengde 
van het Noord/Zuidlijnkennisnet, waar we 
kennis die is opgedaan tijdens de aanleg van 
de Noord/Zuidlijn willen verdiepen en vast-
leggen. Dat willen we zo interactief mogelijk 
doen. Daarin past dus dat we naar de univer-
siteiten toe gaan en daar de boorspecialisten 
van de toekomst gaan opzoeken. De jury van 
de Schreudersprijs heeft aangegeven dat we 
in Amsterdam een internationale benchmark 
hebben neergezet. We kunnen die uitstra-
ling en de lessen die wij onderweg geleerd 
hebben, gebruiken om jongeren enthousiast 
te maken.”

Het educatieve project van de Dienst Metro 
bestaat uit twee stageopdrachten die de 
relatie tussen diverse onderwijsvelden en 
het project Noord/Zuidlijn verder moeten 
versterken. Het gaat om een meer inhoude-
lijke stageopdracht waarin de Dienst Metro 
onderzoekt op welke manier de kennis die bij 
het project Noord/Zuidlijn is opgedaan bij 
kennisinstellingen (hogescholen en universi-
teiten) gebruikt en gedeeld wordt. De tweede 
is een creatieve opdracht op het vlak van 
audiovisuele communicatie waarin Noord/
Zuidlijnkennisnet aan de hand van film-

pjes in beeld brengt hoe kennis vanuit het 
bouwproject in het onderwijs terechtkomt. 
Met het filmmateriaal wordt op de website 
www.noordzuidlijnkennis.net een video-
bank gevormd. De video’s kunnen gebruikt 
worden tijdens (gast)colleges en op andere 
communicatiemomenten.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad, 

maakte op het COB-congres 2013 de winnaars van de 

Schreudersprijs bekend. (Foto: COB)

Archief
De intensieve monitoring van de bebouw-
de omgeving tijdens het boren heeft ertoe 
geleid dat alle panden rond het tracé zijn 
gefotografeerd, inclusief alle interieurs. 
Dat is nooit eerder gebeurd. Het Bureau 
Monumenten & Archeologie van de ge-
meente Amsterdam heeft alle informatie 
samengebracht in vier lijvige boekwerken, 
waarmee een schat aan historische infor-
matie is ontsloten.

In de vorm van twee oorkondes nemen de winnaars de eeuwige roem en het prijzengeld in ontvangst. Van links naar rechts: Paul 

Janssen, Joost Joustra en Hoite Detmar. (Foto: COB)
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Overige inzendingen
Er werden in totaal zeventien projecten 
ingestuurd voor de Schreudersprijs 2013. 
Alle niet-genomineerde projecten:

• Hydrea-Thermpipe 
Heijmans Civiel

• Amsterdam Centraal Station 
BAM Civiel

• Ondergrondse fietsenstalling Rotter-
dam Centraal 
Ballast Nedam, Ingenieursbureau en 
Vastgoed gemeente Rotterdam

• Parkeergarage Kruisplein 
Besix Nederland, gemeente Rotterdam

• Sluizen Limburg 
Besix Nederland

• Bovon Tunnelgraafmethode 
Ingenieursbureau Bovon

• Tweede Coentunnel 
Coentunnel Construction

• RK Kerk H. Johannes de Doper 
GVB  architecten

• De Citadel  
rphs architecten

• MetaForum TU/e 
Ector Hoogstad Architecten

• Schatkamer II Domplein Utrecht 
ABT

• Nieuwe stationspassage Eindhoven 
Arcadis

Spotlights op genomineerden 
Schreudersprijs

noMinaties sChreuderspri js 2013

Uit de zeventien inzendingen voor de Schreudersprijs 2013 selecteerde de jury 

naast de Noord/Zuidlijn nog vier projecten ‘met projectspecifieke bijzonder-

heden die nominatie rechtvaardigden’. Over de hele linie spreekt de jury over 

een hoge kwaliteit en toont ze zich verheugd over de grote verscheidenheid aan 

ondergrondse projecten.

Meer informatie
Meer lezen over deze projecten? Ga dan naar de digitale versie van dit artikel in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping

Combiplan Nijverdal

INGEDIEND DOOR RIJKSWATERSTAAT, PRORAIL, COMBINATIE LEO TEN BRINKE, GEMEENTE HELLENDOORN, 

PROVINCIE OVERIJSSEL, REGIO TWENTE

Conservatoriumhotel

INGEDIEND DOOR CRUX ENGINEERING, VAN ROSSUM RAADGEVENDE INGENIEURS AMSTERDAM, WARECOJury 2013

• prof.ir. J.W. (Johan) Bosch,  
Rijkswaterstaat (voorzitter)

• ir. L.M. (Marcel) Blom,  
Benthem Crouwel Architekten

• ir. F.F.M. (Ferry) de Graaf, 
Rijkswaterstaat

• prof.ir. C.M. (Maurits) de Hoog,  
TU Delft

• ir. A.Y. (Astrid) Sanson,  
gemeente Rotterdam

Stationsplein Oost

INGEDIEND DOOR ECTOR HOOGSTAD ARCHITECTEN

Met de deels ondergrondse fietsenstal-
ling bij Stationsplein Oost in Utrecht is een 
ingenieuze logistieke oplossing bedacht om 
fietsen en openbaar vervoer snel en efficiënt 
op elkaar te laten aansluiten. Kern van het 
ontwerp is het beperken van de doorlooptijd 
en het gebruik van de stalling zo attractief te 
maken dat ‘wild’ stallen geen aantrekkelijke 
optie meer is.  

Met plaats voor 12.500 fietsen betreft het de 
grootste ondergrondse fietsenstalling ter we-
reld. De stalling en het erboven gelegen plein 
zijn onderdeel van het grote stationsproject 
CU2030. Het plein verbindt winkelcentrum 
Hoog Catharijne en het station, waarmee 
tegelijkertijd de relatie tussen de oude bin-

Mauritshuis

INGEDIEND DOOR HET MAURITSHUIS, HANS VAN HEESWIJK ARCHITECTEN, ABT, VOLKER STAAL EN 

FUNDERINGEN

Combiplan Nijverdal is het eerste project 
waarbij een spoor- en wegtunnel worden ge-
combineerd. Het is ook het eerste project dat 
geheel conform de nieuwe tunnelstandaard 
is uitgevoerd. De deels ondergrondse oplos-
sing met een tunnel van vijfhonderd meter 
en een tunnelbak van vijftienhonderd meter 
verlost de kern van Nijverdal van een fysieke 
deling en zorgt voor betere doorstroming 
van het verkeer op de N35 en een grotere 
betrouwbaarheid van treinverbindingen. 
Daarmee is Combiplan Nijverdal een typisch 

voorbeeld van het benutten van ondergronds 
bouwen om hinder en overlast als gevolg van 
intensief gebruik van de weg- en railinfra-
structuur weg te nemen.

Waar een tunnel in een spoorlijn nog steeds 
onderdeel is van een baanvak, is een tun-
nel in een weg meer een opzichzelfstaand 
kunstwerk. De daaruit volgende specifieke 
voorschriften en eisen bij elkaar brengen in 
een project, vergde intensieve afstemming 
en samenwerking.

In het Conservatoriumhotel aan de Van 
Baerlestraat in Amsterdam is gebruikge-
maakt van de ondergrond om alle gewenste 
functies binnen de contouren van het his-
torische monumentale pand te realiseren. 
Daarbij is durf getoond, omdat ingewikkelde 
bouwtechniek en -logistiek nodig waren om 
dit te bewerkstelligen. Daarmee is het Con-
servatoriumhotel een aansprekend en inspi-
rerend voorbeeld van ondergronds bouwen. 
Het project laat zien dat transformatie van 
waardevolle historische gebouwen mogelijk 

is binnen het programma van eisen dat aan 
de nieuwe invulling verbonden is. 

De voormalige Rijkspostspaarbank (1897), 
in 1983 in gebruik genomen door het Swee-
linck Conservatorium,  is sinds 2011 een vijf-
sterrendesignhotel in het topsegment. Aan 
het hotel werd een drielaags kelder toege-
voegd met een luxezwembad op -3. Hiervoor 
werd direct naast het bestaande pand, met 
een succesvolle proactieve beheersing van 
risico’s, tot elf meter diep ontgraven.

Bij het Mauritshuis is sprake van meervoudig 
ondergronds ruimtegebruik. Er is nieuwe 
ruimte toegevoegd en een ondergrondse 
verbinding gerealiseerd naar een ander 
gebouw, sociëteit De Witte. Het ondergronds 
bouwen heeft in belangrijke mate bijge-
dragen aan het herontwikkelen van het uit 
de zeventiende eeuw daterende pand tot 
een museum dat aan de eisen van vandaag 
voldoet. De ondergrondse foyer maakte het 
mogelijk de uitstraling van de bestaande 
panden te bewaren en toch de gewenste 

uitbreiding te realiseren. Er is met succes 
aandacht besteed aan daglichttoetreding in 
de ondergrondse ruimte.

Het Koninklijk Kabinet van Schilderijen 
Mauritshuis, met veel werk van Nederlandse 
meesters uit de Gouden Eeuw, staat midden 
in Den Haag, op korte afstand van gebouwen 
als het Binnenhof en het Kabinet van de 
Koning, in een gebied met zeer veel kabels 
en leidingen. Dat leidde tot een technische 
en logistieke uitdaging.

In het nieuwe Mauritshuis is de entree teruggebracht naar de voorkant. Bezoekers komen weer binnen via het grote hek rond het 

voorplein en dalen vanaf daar af naar de ondergrondse foyer. (Beeld: Hans van Heeswijk Architecten)

nenstad en het station wordt verbeterd.
De fietser komt binnen op maaiveld en kiest, 
geholpen door informatieborden, direct bij 
binnenkomst een route. De kelderverdieping 

geeft rechtstreeks toegang tot de perrons en 
is ideaal voor forensen. De bovenste verdie-
ping brengt de reiziger snel op het +1-niveau 
van de openbaarvervoerterminal.

Het definitief ontwerp voor het Stationsplein Oost is in juni 2013 vastgesteld. In de loop van 2013 is met de voorbereiding van de 

bouw gestart. (Beeld: Ector Hoogstad Architecten)

Het spoortracé is sinds april 2013 gereed. Eind 2014  zijn naar 

verwachting alle werkzaamheden afgerond. (Foto: ProRail/RWS)

De transparante nieuwbouw in de binnentuin. (Foto: via CRUX)

S P E C I A L
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Continenten met een swipe in beweging zetten, een vol- 

automatische parkeergarage draaien en keren, een onder-

gronds afvaltransportsysteem verkennen... Het interactieve 

iBook Onder de grond is even avontuurlijk als leerzaam.

Zo  

kan het 

ook!

Lesmateriaal
Ter aanvulling op het iBook is door het onderwijscentrum van 
de Vrije Universiteit bijbehorend lesmateriaal ontwikkeld voor 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit materiaal 
is ook te gebruiken bij gastlessen op middelbare scholen of 
bij andere gelegenheden waar u de magie van ondergronds 
bouwen wilt uitleggen.

Het iBook Onder de grond is een volledig interactief aardrijkskundeboek 

voor de iPad, ontwikkeld door Lijn43 en NEMO Uitgeverij in opdracht van 

onder meer Deltares, SKB, Geo-Impuls en het COB. In drie hoofdstukken 

komen de geologische geschiedenis van Nederland, de biodiversiteit van 

de bovenste bodemlagen en de veelzijdigheid van ondergronds bouwen 

aan de orde. Veel participanten van het COB hebben hiervoor informatie 

en beelden bijgedragen. Het iBook is gratis te downloaden vanaf iTunes 

via onderstaande QR-code en via bit.ly/ibook-itunes. 

Ga voor meer informatie naar de  Verdieping: www.cob.nl/verdieping

Ondergronds 
onderwijs

Kort Lezen Doen

Zeven sleutels voor een waardevolle 
afweging

Eind oktober jl. is de cob-publicatie Zeven sleutels 
voor een waardevolle afweging gepresenteerd. dit 
is een handreiking voor bestuurders en hun advi-
seurs om het gesprek te voeren over het afwegen 
van ondergrondse en bovengrondse oplossingen.

Het document vormt het antwoord op de opdracht 
van Rijkswaterstaat om een instrumentarium te 
ontwikkelen waarmee de afweging bij projecten 
met ondergrondse alternatieven verbeterd kan 
worden. De zeven sleutels gaan in op het vorm-
geven van inhoud, proces en relaties in een zoge-
heten ‘multi-level, multi-actor’-arena, ofwel een 
omgeving met vele betrokkenen met elk hun eigen 
kader voor afwegen en besluiten. De inzichten 
worden toegelicht met vele praktijkvoorbeelden. 
Ook geeft het COB in maart twee masterclasses (zie 
COB-update en www.cob.nl/academy).

De publicatie en de achterliggende onderzoeks-
rapportages zijn gratis te downloaden vanaf onze 
 kennisbank: www.cob.nl/kennisbank

                                                                                                       
   
Slimme regie op de ondergrond

op 27 november 2013 heeft cob-ambassadeur 
jacqueline cramer de eerste exemplaren van 
Slimme regie op de ondergrond uitgereikt. de 
handreiking gaat enerzijds in op het belang van 
regie en biedt daarnaast concrete handvatten 
voor degenen die regie willen gaan voeren.

Op bijeenkomsten van het COB-platform Ordening 
en Ondergrond bleek dat er zowel bij marktpartijen 
als overheden grote behoefte is aan (betere) regie 
op de ondergrond. Wat je ondergronds aanlegt, ligt 
er voor langere tijd en heeft gevolgen voor boven-
grondse en andere ondergrondse activiteiten. De 
handreiking Slimme regie op de ondergrond biedt 
zeven randvoorwaarden en aanbevelingen voor het 
voeren van slimme regie, gebaseerd op praktijker-
varingen van deelnemers aan het Platform O&O.

De publicatie is gratis te downloaden vanaf onze 
 kennisbank: www.cob.nl/kennisbank

PAO-cursussen op het gebied van onder-
gronds bouwen

mede in samenwerking met het cob organiseert 
stichting postacademisch onderwijs (pao) bin-
nenkort de volgende cursussen:

• 6, 7, 13 en 14 maart 2014 
Damwandconstructies en bouwputten

• 2 april 2014 
Leren van geotechnische- en constructieve 
risico’s in bouw- en infraprojecten

• 9 april 2014 
Praktijkdag Veiligheid ondergrondse infra-
structuur

• 14 en 15 mei 2014 
Aanpak problematiek houten paalfunderingen

• 22 mei 2014 
Toepassing van folieconstructies in de infra-
structuur 

Kijk voor meer informatie en aanmelding op  
www.pao-tudelft.nl

                                                                                                      

RIONEDdag

interactief, uitdagend, actueel en kennis ver-
rijkend. dat is de vernieuwde rionEddag in een 
notendop. centraal staan nog steeds riolering en 
het stedelijk waterbeheer in nederland.

De nieuwe opzet van de RIONEDdag met zes ver-
schillende kennisprogramma’s biedt veel variatie 
en vergt actieve betrokkenheid van de deelnemers. 
Er zijn kennisprogramma’s van vijftig minuten 
rond een hoofdthema en korte, interactieve tafel-
gesprekken van dertien minuten (de kennistafels). 
Aan de orde komen onder meer: klimaatontwikke-
ling in de stad, effectief onderhoud door slimme 
monitoring en gegevensbeheer.

6 februari 2014 | Beatrixtheater, Utrecht
www.riool.net/rioneddag

                                                                                                      

Cursus veilig en zorgvuldig graven

om uitvoerders te leren bewust om te gaan met 
het voorkomen van graafschade organiseren 
ipc groene ruimte en cumEla nederland twee 
cursussen veilig en zorgvuldig graven.

In de tweedaagse cursus wordt ingegaan op de 
juiste voorbereiding, een goede informatievoor-
ziening, gebruik van de modernste detectie- en 
uitvoeringstechnieken, maar vooral ook op het 
uitvoeringsproces zelf.

februari en maart 2014 | IPC Groene Ruimte, 
Arnhem | bit.ly/zorgvuldiggraven

colofon

De Onderbouwing wordt uitgegeven door het 
Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen en 
Ondergronds Ruimtegebruik (COB). Het COB heeft tot 
doel kennis, kunde en innovatie te ontwikkelen voor 
ondergronds ruimtegebruik en ondergronds bouwen. 
Het COB bestaat sinds 1995.

adres

Groningenweg 10
2803 PV Gouda
085 - 486 2410
info@cob.nl
www.cob.nl
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Kruispunt in Shibuya, Tokio.  
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Wetsvoorstel voor basisregistratie on-
dergrond (BRO) naar Tweede Kamer

in december 2008 besloot het toenmalige 
kabinet tot de invoering van een basisregistratie 
ondergrond (bro): een nationale databank met 
gegevens over de ondergrond. Een wetsvoorstel 
hierover ligt nu bij de tweede kamer.

Op 10 januari jl. heeft minister Schultz van Haegen 
(IenM) een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd dat voorziet in een basisregistratie met 
bodem- en ondergrondgegevens. Het gaat hierbij 
om gegevens over de geologische en bodemkun-
dige opbouw van de ondergrond, ondergrondse 
constructies en gebruiksrechten in relatie tot de on-
dergrond. Ondergrondse (delen van) bouwwerken 
als parkeergarages en kelders of infrastructuur als 
tunnels vallen buiten het bereik van de basisregis-
tratie. Dat geldt eveneens voor kabels en leidingen 
in de ondergrond, waarvoor registratie al via de Wet 
informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken 
(WION) geregeld is.

Lees meer op onze website via de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping

                                                                                                         

Betoog voor duplex-tunnel als ideale 
stadstunnel
 
guus nieuwenhuys, actief binnen 
bewonersorganisatie archipel & willemspark in 
den haag, stelt dat een vrachtverkeervrije tunnel 
met gestapelde rijlagen dé oplossing is voor 
het vergroten van de verkeerscapaciteit en het 
verbeteren van de leefbaarheid in een stad.

“Het verkeer op de stedelijke hoofdwegen bestaat 
veelal uit bestemmingsverkeer en doorgaand 
verkeer. Een mogelijke oplossing is dit verkeer over 
grotere afstanden van elkaar te scheiden door het 
doorgaand verkeer in een tunnel te verwerken. Een 
duplex-tunnel biedt hiervoor een elegante oplos-
sing”, aldus Nieuwenhuys in zijn artikel. 
Hij beschrijft een tunnel met twee rijlagen boven 
elkaar (één rijlaag voor elke richting), waarin 
vrachtverkeer niet is toegestaan. Nieuwenhuys: 
“In vergelijking met een conventionele tunnel met 
twee rijlagen naast elkaar kan de duplex-tunnel 
ongelijkvloers aansluiten op kruisende wegen. Dat 
is een belangrijk voordeel, want de capaciteit op 
stedelijke hoofdwegen halveert al gauw door gelijk-
vloerse kruisingen.” Het weren van vrachtwagens 
bevordert de tunnelveiligheid en is volgens Nieu-
wenhuys geen bezwaar in de stad: “Vrachtwagens 
vormen in een stad slechts een gering percentage 
van het totale doorgaand verkeer.”

Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping



Ben je na 1 augustus 2010 en voor 1 september 2014 afgestudeerd 

op het gebied van ondergronds bouwen? Meld je dan nu aan voor de 

Schreudersstudieprijs 2014 en maak kans op 2500 euro! Of laat het 

ons weten als uw bedrijf een afstudeerder heeft die volgens u 

in aanmerking komt.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op 

www.cob.nl/schreuders

Winnaar Conceptueel 2012
Danielle Bakkes

Winnaar Techniek 2012
Ruud Arkesteijn

Ruuds degelijke, diepgaande behandeling 

van de ontwerpmethodiek voor 

onderwaterbetonvloeren heeft volgens 

de jury een meerwaarde voor de praktijk.

Win 2500 euro 
met je scriptie

Danielle Bakkes wilde graag een grootschalige en ingewikkelde kwestie als afstudeeronder-

zoek aan de Academie voor Bouwkunst. De waterproblematiek van Maastricht bleek zeer 

geschikt. Ze zocht de pijnpunten op en transformeerde die tot aanwinsten voor de stad.


