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De lange weg naar voorspelbaarheid

De toename van het verkeer, technische ontwikkelingen en de 
maatschappelijke tolerantie ten aanzien van veiligheidsrisico’s leiden 
tot andere eisen aan ondergrondse bouwwerken. Op het moment 
dat meerjarig onderhoud of renovatie aan de orde is, leidt dat vrijwel 
altijd tot een hoger niveau van afwerking en veiligheid. Dat geconsta-
teerd hebbende, moeten we met het oog op de aanstormende reno-
vatievraag anticiperend voorwerk doen. Er is geen glazen bol nodig om 
te zien dat er niet genoeg geld zal zijn om elke tunnelrenovatie als een 
uniek project op te pakken. De instandhoudingsopgave waar we ons 
voor geplaatst zien, vraagt om eenduidige afspraken en spelregels, 
technische innovatie en nieuwe samenwerkings- en contractvormen.

Naast de instandhoudingsopgave zal er de komende decennia 
 behoefte blijven aan nieuwe ondergrondse infrastructuur. Het 
belang van instandhouding en beheer en de gewenste beheersing 
van de daaruit volgende structurele kosten hebben er al toe geleid 
dat  opdrachtgevers kiezen voor DBFM (design, build, finance en 
maintain)-contracten. Dat moet leiden tot een structurele  inbedding 
van de beheercomponent in de totstandkomings- en instand-
houdingsfase van nieuwe (ondergrondse) bouwwerken. De aandacht 
verschuift daarmee van het bouwtechnische eindresultaat naar een 
beoordeling op basis van gerealiseerde veiligheid, betrouwbaarheid  
en beschikbaarheid.

Bij renovatie komen deze twee stromen samen: niet alleen het 
renovatieproces vraagt om standaardisatie, dat geldt ook voor de 
omschrijving van het einddoel. Daarmee schuiven we op naar een 
situatie waarbij in de aanleg-/renovatiefase van alle ondergrondse 
bouwwerken is gewerkt vanuit de behoeften in de beheerfase. 
 Daarmee zetten we een belangrijke stap naar de ultieme droom van 
elke beheerder: voorspelbaarheid in brede zin.

De instandhoudingsopgave is ondergronds vaak complexer dan 
bovengronds. Daar ligt dan ook de opgave voor het COB, dat als 
 kenniscentrum en -netwerk hieraan een belangrijke bijdrage wil 
leveren. Het themagedeelte van deze Onderbouwing belicht deze 
problematiek vanuit verschillende invalshoeken: betekenis voor het 
onderwijs, contractvorming, inspectie en de rol van de aannemerij.  
Ik wens u veel leesplezier.

Merten Hinsenveld
Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 0182-540660 

voorwoord inhoud

Thema: beheer en onderhoud

Veel van onze ondergrondse constructies zijn 
toe aan renovatie om aan de eisen en wensen 
van deze tijd te voldoen. Maar ook bij nieuwe 
projecten stellen we beheer en onderhoud 
vaker centraal; regeren is tenslotte vooruitzien.

Van nieuwbouw naar beheer en onderhoud
Het is niet voor niets dat de leerstoel van TU Delft-hoogleraar 
Marcel Hertogh is omgedoopt tot Integraal ontwerp én beheer 
van civiele infrastructuren.  

Businesscase op basis van beschikbaarheidsafspraken
Coentunnel Company: “Het DBFM-concept is goed als je  
exact weet wat je gaat doen.”

Veiligheid én beschikbaarheid garanderen
Een nieuwe integrale aanpak moet leiden tot een standaard 
voor beheer en onderhoud van wegtunnels.

Meer mogelijk met inspectietechnieken
De tijd is rijp om inspecties uit te voeren gedurende de 
complete levensduur van een kunstwerk.

dertig procent besparing met standaardconcept
Een volledige DBFMO-aanpak om gemeenten een kosteloze 
parkeeroplossing aan de hand te doen.

PraKTiJK
BIM’men in de bodem
Dura Vermeer gaat ervoor: bij het infraproject N421 komt alles in 

een Bouw Informatiemodel (BIM) – dus ook de bodem.

Ondergrondse koelcentrale voor grootste nieuwbouwproject
‘Verticale stad’ De Rotterdam wordt straks gekoeld met Maaswater. 

Op de tekentafel ligt een compleet ondergronds netwerk.

geen fietsen op het maaiveld
Utrecht maakt de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld 
om openbaarvervoerknooppunt bereikbaar te houden.

Minder faalkosten: tips uit rotterdam
Welke tips heeft Edwin Smits, risicomanager bij grote 
projecten in Rotterdam, om faalkosten te voorkomen?

Pijpleidingviaduct bij Botlekbrug
Een volle bodem dwingt het Havenbedrijf tot een bovengrondse 
oplossing. 

neTwerK&Cob  
‘de sleutel zit in de ondergrond’
Piet Besselink volgt Jan de Jong op als bestuursvoorzitter van het 

COB. “Als je de sector vooruit wilt helpen, moet je het voortouw 

durven nemen.” 

Onderzoek naar kosten toont complexe wereld
COB/SKB-consortium verdiepte zich in investeringen voor kabels 

en leidingen bij gebiedsontwikkeling.

en verder 
COB-Update  Wat gebeurt er zoal bij het COB?

In FOCUs  Tunnel in Emmen: slim gebruik van licht en techniek

de vIsIe van  Hoite Detmar, kennismanagement Noord/Zuidlijn

UIt de sCHOOl geklapt Voorspelling van schade aan gebouwen

de dIalOOg  Voorbereiden op beheer vanuit Life Cycle Costing

kOrt, lezen, dOen  Op de hoogte en op de agenda
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Diner van de Ondergrond

COB in kaart
Kent u COB in kaart al? Dit is een sectie 
op onze website waar u precies kunt zien 
welke activiteiten er momenteel binnen het 
COB lopen en wie daaraan meedoen.  We 
 verversen dit overzicht een aantal keer per 
jaar. De laatste update was eind mei jl.

COB in kaart vindt u op www.cob.nl/inkaart

COB-congres 2013

Dit jaar vindt het COB-congres plaats 
op donderdag 31 oktober. Het is een 
 speciale editie, want we organiseren 
het deze keer samen met Geo-Impuls, 
het  nationale  werkprogramma voor het 
terugdringen van geotechnisch falen. 
 Binnenkort volgen meer details over het 
programma en de locatie.
Kijk voor meer informatie over  
Geo-Impuls op www.geoimpuls.org

Cob-uPdaTe

Eeuwige roem en 
25.000 euro

Dit jaar wordt de Schreudersprijs weer 

uitgereikt: dé prijs voor bijzondere 

ondergrondse bouwprestaties. Wilt u 

in aanmerking komen voor de eer en 

de cheque van 25.000 euro? Meld uw 

project dan nu bij ons aan. U heeft nog 

tot 2 september 2013, 12.00 uur.

Stichting A.M. Schreuders kent iedere 
twee jaar de Schreudersprijs toe aan een 
 instelling of organisatie die iets bijzonders 
heeft  verricht op het gebied van ondergronds 
bouwen. Dat kan een slimme oplossing voor 
een complexe opgave zijn, maar ook een 
innovatieve bouwtechniek of een creatieve 
vorm van ondergronds ruimtegebruik. Alle 
disciplines die bijdragen aan het bevorderen 
van verantwoord gebruik van de ondergrond, 
komen in aanmerking, zoals architec-
tuur, economie, stedenbouwkunde, civiele 
 techniek en werktuigbouwkunde. In 2011 
ging de prijs naar BAM Civiel  Noordwest 
en de Rijksgebouwendienst voor de 
 ondergrondse hoogstandjes bij de renovatie 
van het Rijksmuseum.

Ook dit jaar kunnen we terugkijken op een geslaagd Diner van de Ondergrond. 

Er werd enthousiast en kritisch gereageerd op de onderwerpen van onze 

 nieuwe kennisagenda.

Hans Gispen (ministerie IenM) ging in op  
het agendapunt tunnelveiligheid.  
“Het ministerie heeft drie verbeterpunten 
vastgesteld: het definiëren van een  een duidig 
veiligheidsniveau, het stroomlijnen van 
het besluitvormingsproces en investeren in 
 kennisdeling”, aldus Gispen. Hij lichtte de 
verschillende ontwikkelingen toe, waarbij 
ook het nieuwe kennisplatform tunnelveilig-
heid (KPT) ter sprake kwam. Naar verwach-
ting wordt dit bij het COB ondergebracht.

Hoite Detmar (Dienst Metro Amsterdam) 
sprak over het borgen en delen van de kennis 
opgedaan bij de Noord/Zuidlijn. Detmar: 
“De Noord/Zuidlijn is nog niet klaar, maar 
het boren is wel achter de rug. Dat is voor 
ons de aanleiding te starten met een nieuw 
kennisprogramma, waarbij we samenwerken 
met het COB.”
Lees meer over kennismanagement bij de Noord/

Zuidlijn in De visie van…Hoite Detmar op pagina 11

Bert van Eekelen (Arcadis) praatte de gasten 
bij over het afwegingskader ondergronds/
bovengronds, een project waar het COB in 
opdracht van Rijkswaterstaat aan werkt.  
“Na uitgebreid onderzoek zijn we 
 uitgekomen bij zeven inzichten”, zegt Van 
Eekelen. “Ondergrondse alternatieven zijn 
zinvol om mee te nemen wanneer er sprake 
is van een meerwaarde. Voor een goede 
 afweging moet je dus vanuit die toegevoegde 
waarde naar de kosten en risico’s kijken.” 
De  inzichten worden gepubliceerd in een 
 laagdrempelig boekje met veel voorbeelden. 
Van Eekelen: “Het kader biedt geen kant-  en-
klare methodiek die kan worden doorlopen. 
De insteek wordt ‘wat kom je allemaal tegen 
bij de afweging ondergronds/bovengronds?’”

Richard van Ravesteijn (COB-coördinator 
Kabels en leidingen) introduceerde de 
 cOB-academy. “Tot nu toe worden de 
meeste COB-projecten afgesloten met 
een  rapport. Uit gesprekken met het 
netwerk blijkt echter dat het soms lastig 
is de  lessen uit een  rapport in praktijk te 
brengen.  Daarom willen we starten met de 
COB- Academy: laagdrempelige activiteiten 
 waarbij we ingaan op het praktische gebruik 
van de binnen COB  ontwikkelde kennis.” 
Welke vorm de activiteiten precies zullen 
hebben, is nog niet  duidelijk. “We hebben 
het soms over cursussen, maar  eigenlijk 
klopt dat niet. De activiteiten worden 
 kleinschalig, laagdrempelig en interactief; 
denk bijvoorbeeld aan workshops, een  
aantal avondcolleges of excursies”, aldus  
Van Ravesteijn.

We nodigen het netwerk van harte uit om 

mee te denken over de invulling en vorm van 

de COB-Academy. Neem hiervoor contact 

op met het secretariaat: info@cob.nl of 

0182 540 660.

(Foto: Chiel Epskamp)

Kijk voor meer informatie 
op www.cob.nl/schreuders 
of scan de QR-code met uw 
 smartphone of tablet.  
U kunt ook contact 
 opnemen met Ellen van 
Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl 
of 0182 540 660.
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Slim gebruik van 

licht en techniek

Een nieuw, levendig plein gaat de oost- en 

westkant van het centrum van  Emmen goed 

met elkaar verbinden. De Hondsrugweg, 

dé verkeersader in de stad waar meer dan 

 twintigduizend voertuigen per dag over rijden, 

ligt daarbij in de weg. Daarom gaat een deel 

ervan ondergronds.

Begin 2012 legde ontwerper Gerolf Menzo samen met 
een team van gemeentemedewerkers de laatste hand 
aan het ontwerp van de tunnel onder de Hondsrugweg. 
In een nieuwsbrief van de gemeente vertelde Menzo: 
“Licht en vormen spelen een belangrijke rol. Het ontwerp 
moet bij de inwoners van Emmen herkenning opleve-
ren. Bezoekers moeten nieuwsgierig worden naar de 
gemeente en de streek.” Om deze reden wordt op de 
wanden van de tunnel een verlicht geraamte gemaakt. 
“Iedereen kan zelf bedenken wat dit laat zien. Zo kan 
men een veldkei herkennen die verwijst naar deze streek 
of het patroon van een giraffenhuid als verwijzing naar 
het dierenpark. Door een wisselende lichtkleur ziet de 
tunnel er steeds anders uit”, aldus Menzo.

Hoewel de uitstraling belangrijk is, staan veiligheid en 
doorstroming van het verkeer voorop. Er komt bijvoor-
beeld wegdekverwarming om de hellingbanen beter 
vorst- en sneeuwvrij te houden. “Onder het asfalt liggen 
straks buizen waardoor water stroomt. Zo kunnen we 
de weg in de winter verwarmen en in de zomer koelen. 
Door de koeling heeft het asfalt een langere levensduur”, 
licht projectleider Anne Alkema van gemeente Emmen 
toe. Ook bij de verlichting is aan duurzaamheid gedacht. 
Menzo: “Naast het geraamte van licht op de tunnel-
wanden is er ‘gewoon’ licht nodig. Een speciaal systeem 
berekent aan de hand van de hoeveelheid daglicht exact 
hoeveel ledverlichting er nodig is. Dit bespaart stroom, 
en dat is weer goed voor het milieu.”

Begin februari is aannemer BAM Civiel Noordoost 
 begonnen met de voorbereidende werkzaam-
heden voor de bouw van de tunnel. Eerst worden de 
 bestaande wegen aangepast aan de toekomstige 
 situatie, daarna start BAM met de tunnelconstructie. 
Eind 2014 is de tunnel voor iedereen te gebruiken.

Kijk voor meer informatie over het project op  
www.emmen.nl/centrumvernieuwing of bekijk dit  
artikel in de Verdieping op www.cob.nl/verdieping.

Artist impression van de nieuwe tunnel in Emmen. (Beeld: gemeente Emmen)

In focus
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Prof. dr. ir. Marcel Hertogh  is sinds 1 juni 2012 hoogleraar Integraal ontwerp 

en beheer van civiele infrastructuren (voorheen Bouwprocessen) aan de TU Delft. Per 

1 januari 2013 is hij daarnaast voorzitter van het Delft Infrastructures & Mobility 

Initiative (DIMI). Eerder was Hertogh als onderzoeker, adviseur of projectdirecteur 

betrokken bij grote projecten als de Betuweroute, Øresundtunnel, Gotthardtunnel 

en Fehmarnbelttunnel.
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‘Bestaande infrastructuur 
draaiende houden: 
daar ligt de opgave 
voor  studenten’

inTerv iew | Prof. dr. ir. marCel herTogh, hoogleraar Tu delfT

Met een illustratie legt hij de kern van het probleem bloot. Op zijn kamer aan de 

TU Delft pakt prof. dr. ir. Marcel Hertogh een grafiek die laat zien dat de piek in de 

aanleg van infrastructurele kunstwerken in Nederland in de jaren zestig en zeven-

tig van de vorige eeuw lag. In een oogopslag is duidelijk: ruim veertig jaar na de 

piek ligt er een grote renovatieopgave in het verschiet.

Professor Hertogh: “Sinds de Tweede Wereldoorlog 
hebben we enorm veel infrastructuur aangelegd. Als 
we daar het huidige programma van eisen tegenaan 
houden, is de vraag: doet-ie het dan nog? Hoe sterk 
is die constructie nu echt en hoe lang kunnen we ‘m 
nog in de lucht houden?” Bij die opgave zijn tal van 

verschillende disciplines betrokken, zowel binnen het 
werkveld van de TU Delft als erbuiten. Het is niet voor 
niets dat de leerstoel is omgedoopt tot Integraal ont-
werp én beheer van civiele infrastructuren. De nieuwe 
naam weerspiegelt de nieuwe opgave voor Nederland. 

Marcel Hertogh ziet meer signalen: “Zowel bij ProRail 
als bij Rijkswaterstaat zien we een snelle omslag van 
denken in nieuwbouw naar óók beheer en onderhoud. 
Men is zich steeds meer bewust van de verantwoor-
delijkheid voor de functionaliteit van het netwerk. In 
Service Level Agreements (SLA’s ) wordt vastgelegd 
hoeveel geld er nodig is om een bepaalde prestatie 
te leveren. Dat maakt strategisch assetmanagement 
noodzakelijk, waarin wordt gestuurd op kosten, 
 prestatie en risico’s.”

Onderwijs
De accentverschuiving van nieuwbouw naar beheer en 
onderhoud is al enige tijd zichtbaar in het  aanbod van 
de technische universiteiten in Nederland. Meer aan-
dacht voor het maatschappelijke belang van instand-
houding moet studenten verleiden zich op beheer en 
onderhoud te richten. Marcel Hertogh:  
“De opgave voor de studenten van vandaag ligt 
in hoe we de  bestaande infrastructuur draaiende 
houden in een  veranderende samenleving. Als we die 
 opgave  interessant genoeg weten te maken, blijven 

‘Zowel bij ProRail als bij  

Rijkswaterstaat zien we een snelle 

omslag van denken in nieuwbouw 

naar óók beheer en onderhoud’
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Ageing Center
Begrijpen hoe materialen zich op lange 

 termijn gedragen, is essentieel om tot een 

proactieve aanpak van renovatie en  beheer 

van infrastructuur te komen. Nadere 

 studie moet leiden tot een beter voorspel-

baar  gedrag van materialen op de langere 

 termijn. Het Ageing Center ondersteunt 

fundamenteel onderzoek naar veroudering 

van  materialen en bouwwerken. Het Ageing 

Center is een initiatief van het Delft Center 

for Materials (DCMAT).

Master
Het MSc-programma Construction Ma-

nagement and Engineering wordt in een 

folder aangeprezen als ‘A curriculum for 

the needs of tomorrow’. De multidiscipli-

naire master is een gecombineerde acti-

viteit van de  faculteiten Civil Engineering 

and  Geosciences, Architecture, en Techniek, 

 Bestuur en Management. 

de  studenten wel. Anders zul je - net als 
bij stedenbouwkunde bijvoorbeeld al aan 
de gang is - zien dat veel studenten naar 
China vertrekken. Of naar andere landen 
of  sectoren waar nog wel sprake is van 
een grote nieuwbouw opgave. Het master-
programma  Construction Management and 
Engineering (CME) is een samenwerking 
van drie TU’s die zich ook meer richting de 
beheer- en onderhoudsopgave ontwikkelt. 
In Delft hebben we in de vijf jaar sinds de 
oprichting thans honderdvijftig studenten 
over de twee jaar verdeeld en het aantal is 
groeiende naar circa tweehonderd. Daarmee 
is het een grote en relevante masteropleiding 
geworden. We zien in de CME-master dat 
verschillende werkvelden elkaar tegen-
komen en versterken. De faculteiten Civil 
 Engineering and Geosciences, Architecture, 
en Techniek, Bestuur en Management (TBM) 
hebben het curriculum voor de master 
 gezamenlijk ontwikkeld en studenten van 
deze drie faculteiten stromen in.”

Breed gedragen
“Beheer en onderhoud krijgen ook in de 
breedte meer aandacht. Er is expliciet 
aandacht voor bij de infravakken. Binnen de 
faculteit Civil Engineering and Geosciences is 
assetmanagement een belangrijk speerpunt. 

Bij TBM is hoogleraar Engineering Systems 
Design in Energy & Industry Paulien Herder 
er ook al enige tijd mee bezig. Verder past 
het onlangs opgerichte Ageing Center (zie 
kader, red.) in deze ontwikkeling. Mede 
onder invloed van DBFM-contracten zien we 
bij aannemers een groeiende belangstelling 
voor integratie van nieuwbouw en beheer en 
onderhoud. Je ziet dat de Life Cycle Cost-
benadering steeds meer terrein wint.”

Beheer van bereikbaarheid
Strategisch assetmanagement als vereiste 
voor een integrale benadering van beheer 
en onderhoud vergt een brede interpretatie 
van het begrip assetmanagement. Marcel 
 Hertogh: “Gaat het alleen om een likje verf, 
de instandhouding van het object? Of is het 
ook de instandhouding van de functie en 

hoort het aanleggen van een nieuw viaduct 
erbij? Of is het ook de uitbreiding van de 
bestaande capaciteit als dat nodig is om de 
functie voor de toekomst veilig te stellen? 
In de academische vraag gaat het over het 
beheer van bereikbaarheid. Je kijkt naar de 
prestatie die verwacht wordt en naar hoe 
je die gaat leveren. Dan moet je steeds op 
netwerkniveau naar de gewenste kwaliteit 
kijken. Een eerste vraag die dan opkomt, is: 
wat is de staat van alle bestaande  tunnels? 
Dat is voor het COB een interessante opgave. 
Weten we dat wel? Inclusief de voegen en de 
fundering? Wat wil je eigenlijk weten? Hoe 
kom je daarachter? En: hoe lang moeten 
die tunnels nog mee kunnen? Wat zijn 
de  (veranderende) eisen? We moeten het 
met minder geld doen. Des te relevanter 
is de vraag hoe we het  beschikbare geld 
gaan inzetten om de  bereikbaarheid en 
veiligheid op peil te houden en voldoende 
 aanpassingsvermogen in te bouwen.”

“De vraag ‘mag het een onsje minder?’ is 
begrijpelijk, maar we moeten ervoor waken 
dat dat niet ten koste van de veiligheid gaat. 
We zullen meer risicogestuurd moeten 
gaan werken. En zijn we nog wel in staat 
overal de nieuwbouwkwaliteit te hand-
haven? Maar wat is dan wel acceptabel? Een 
van de  doelstellingen van mijn sectie is om 
tegen die achtergrond tot oplossingen te 
komen. Daarnaast is zeer interessant hoe 
om te gaan met grootschalige interventies 
in het netwerk, bijvoorbeeld bij renovatie 
en vernieuwing van wegtunnels, sluizen of 
bruggen. Hoe organiseer je dat met de winkel 
open? Daar heb je projectmanagementtools 
bij nodig, maar ook stakeholdermanagement 
en risicomanagement. Dat komt allemaal 
 samen. Je verbindt dan de jarenlange erva-
ring die we hebben bij projectmanagement 
met assetmanagement om tot integraal 
beheer van bereikbaarheid te komen.”

 Bekijk voor meer informatie dit artikel in 
de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

‘Zijn we nog wel in staat 
overal de nieuwbouw-

kwaliteit te handhaven? ’
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Gerard Minten, 
Coentunnel Company

Hans Janssens, 
D.O.N. Bureau

Frank van Es,
 Twynstra Gudde
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DBFM-contract ‘De businesscase is gebaseerd op beschikbaarheidsafspraken’

Binnenkort wordt de Tweede  Coentunnel 

opgeleverd. Dan zal blijken of de DBFM-

constructie, die erop neerkomt dat 

 Rijkswaterstaat de tunnel voor 24 jaar 

leaset, aan de  verwachtingen voldoet.

Gerard Minten, CEO van de Coentunnel Company: 
“Het DBFM-concept is goed als je exact weet wat je 
gaat doen. De investeerders willen weten waar ze aan 
toe zijn en eisen duidelijkheid. Natuurlijk is het zo dat 
je ondergronds altijd met onvoorspelbare componen-
ten te maken hebt, maar dat kun je inpassen. Wat je 
niet kunt doen, is onderweg de spelregels veranderen.” 

Een volledig voorspelbaar project leidt tot de voor-
onderstelling dat DBFM tot optimalisatie en lagere 
kosten leidt. De eindafrekening kan uiteraard pas 
over vierentwintig jaar worden gemaakt, maar Gerard 
Minten noemt al wel de verschillende invloeds-
factoren: “De financieringskosten zijn juist hoger, 
omdat je als marktpartij nooit kunt lenen tegen 
het rente percentage dat de overheid krijgt. Daar 
staat het voordeel   tegenover dat de aannemer kan 

 optimaliseren. Die twee aspecten kun je niet zomaar 
salderen. Verder geeft de financieringscomponent een 
heel andere dimensie aan een project als de Tweede 
 Coentunnel.”

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

Buiten de tunnel zijn de verkeerstechnische installaties geconcentreerd in de 

VTI-huisjes langs de weg. (Foto: Coentunnel Company)

Beheer Integrale visie op techniek en mensenwerk

Frank van Es: “Wij willen integraliteit bewerkstelligen. De uitdaging zit in de 

afstemming. Met techniek alleen zijn veiligheid en doorstroming nog niet 

geborgd.” (Foto: Rijkswaterstaat)

In een land dat bijna ‘af’ is, neemt het belang 

van beheer van infrastructurele werken toe. 

De uitdaging is om achterstallig onderhoud 

en een ontoereikende restlevensduur te 

voorkomen. De vraag is hoe daarbij te voldoen 

aan de huidige veiligheidseisen en tegelijker-

tijd de beschikbaarheid te garanderen.

D.O.N. Bureau en Twynstra Gudde werken aan een 
integrale aanpak, die moet leiden tot een standaard 
voor beheer en onderhoud van wegtunnels. Praktijk-
ervaring met diverse rijks- en provinciale tunnels 
heeft bijgedragen aan de uitbreiding van de Landelijke 
 Tunnelstandaard van Rijkswaterstaat met een   
beheer- en organisatiecomponent.

Hans Janssens (D.O.N. Bureau) en Frank van Es 
 (Twynstra Gudde) zoeken naar manieren om om te 
gaan met het spanningsveld tussen veiligheid en door-
stroming aan de ene kant en de beperkte middelen 
aan de andere kant. Zij pleiten voor een aanpak vanuit 
risicobenadering. ‘Aantoonbaar veilig’, het uitgangs-
punt van de Tunnelwet, is ook hier het vertrekpunt.

 Lees het complete artikel in de Verdieping: 
www.cob.nl/verdieping
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Ingar Luttik, Nebest

Michiel Post, Nebest

Ton Bruins 
Slot, Strukton

Monique Pluijm, 
Vexpan

Inspectie ‘We kunnen de BV nederland een dienst bewijzen’

Parkeergarages Dertig procent besparing met standaardconcept

Het permanent inzetten van inspectietech-

nieken om het beheer van (ondergrondse) 

kunstwerken te verbeteren of vergemak-

kelijken, is nog geen gemeengoed. De snelle 

ontwikkelingen in de ICT maken wel veel 

meer mogelijk.

Michiel Post en Ingar Luttik, twee van de drie 
 directeuren van Nebest, constateren dat de tijd rijp 
is voor een volgende stap. “Inspecties worden vooral 
 ingezet in de bouwfase en bijvoorbeeld om aan te 
tonen dat renovatie of vervanging nodig is. Je zou 
een stap verder kunnen gaan door duurzaamheids-
parameters te meten gedurende de levensduur van 
een kunstwerk. Technisch is er al veel mogelijk, maar 
het valt nog niet mee opdrachtgevers te overtuigen dat 
het zinvol is”, aldus Michiel Post.

Michiel Post: “Toch denk ik dat we de BV Nederland 
daarmee een dienst zouden bewijzen. Bij tunnels kun 
je bijvoorbeeld vervorming meten. 

Elke geotechnicus weet dat zetting plaatsvindt. Dat 
kun je eens per jaar meten, maar dan heb je geen 
gegevens over bijvoorbeeld seizoensinvloeden of 
gebeurtenissen in de omgeving. Continu meten lijkt 
duur, maar kan een relevant systeem zijn.”

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

Een parkeerplaats in een ondergrondse parkeer-

garage kan volgens Strukton  vijfentwintig tot 

dertig procent goed koper. Strukton wil werken 

met een volledige DBFMO-aanpak, waarmee  

het gemeenten ongevraagd een kosteloze 

parkeer oplossing aan de hand wil doen.

Het concept van de Ondergrondse Standaard 
 Parkeergarage (OSP) ziet Strukton als  mogelijkheid om 
alsnog parkeeroplossingen te bieden voor  gemeenten 
die zelf niet kunnen of willen  investeren. Ton Bruins 
Slot: “Vooraf was de vraag wat een  standaardconcept 
zou kunnen opleveren. In  samenspraak met 
 professor Hennes de Ridder van TU Delft hebben we 
 onderzoek gedaan. We kwamen uit op een  besparing 
van  vijfentwintig tot dertig procent als gevolg van 
 standaardisering, veel minder engineering en 
 uitvoering met dezelfde mensen. We hebben het  
totale proces van ontwerp tot oplevering 
 geoptimaliseerd, waardoor de faalkosten veel  
lager liggen dan  gemiddeld.”

Monique Pluijm, voorzitter van Vexpan, het Platform 
Parkeren Nederland, ziet een kans voor dit soort 
integrale parkeerconcepten, maar is ook voor zichtig: 
“Publieke parkeergarages zijn, vanwege de hoge 
investeringen en financiële risico’s, in de gemeente-
lijke politiek altijd een heet hangijzer. De toekomst 
zal moeten uitwijzen of het ambtelijk apparaat van 
de politiek de ruimte krijgt om deze geschetste snelle 
procedure daadwerkelijk te volgen.”

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

Het concept AMFORA verbeeldt de visie van Strukton op het multifunctio-

neel gebruiken van ondergrondse ruimten. (Beeld: Strukton)

Nebest houdt onder meer toezicht op het boorproces van de Sluiskiltunnel. 

(Foto: Nebest)
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De visie 
van

“Als directeur Omgeving en Reizigers 
bij de dienst Metro ben ik onder meer 
 verantwoordelijk voor het kennismanage-
ment.  Kennismanagement wil zeggen 
 het structureren, delen, verrijken en veranke-
ren van de kennis die met de Noord/Zuidlijn 
wordt opgedaan, zodat ook anderen er hun 
voordeel mee kunnen doen. 

De lekkages op de Vijzelgracht waren 
 bijvoorbeeld aanleiding voor verschillende 
promovendi om nieuwe kennis te ontwik-
kelen over diepwanden en boortechnieken. 
Er zijn uitgebreide studies verricht naar 
 compen sation grouting, een techniek waarbij 
voegmiddel in de bodem wordt geïnjecteerd 
met het doel de grond te verdichten en ‘op te 
tillen’. Ook wordt onze realistische en open 
wijze van communicatie en omgevings-
management door veel andere project-
organisaties gevolgd en gekopieerd. De lessen 
op het gebied van projectmanagement en 
projectbeheersing hebben we in workshops 
gedeeld met andere projecten in Amsterdam 
en omgeving. Daar gaan we mee door. Niet 
alleen om anderen desgevraagd te helpen, 
maar vooral ook om zelf verder te leren door in 
gesprek te blijven met anderen. 

Op de nieuwe website www.noordzuidlijn
kennis.nl zoeken we de interactie met 
 vakgenoten. Het online kennisplatform is 
gericht op experts, de specialisten. Zij zorgen 
voor de inhoud, zij reageren op artikelen of 
andere reacties van vakbroeders. We doen dat 
dus in een open dialoog met de omgeving, 
wat past bij de filosofie van onze project-
organisatie. Zo benutten we al langer de 
 website www.hierzijnwij.nu om met het brede 

publiek in gesprek te gaan over de laatste 
actualiteiten met  betrekking tot de  
Noord/Zuidlijn.
 
Ons kennismanagement concentreert zich 
dit jaar op de opbrengst van het boren. Vorig 
jaar is het boren van de acht tunnels afgerond. 
En als eind 2013 de nooduitgangen gereed 
zijn, vliegen de contractteams van ons en van 
de aannemer uit naar andere projecten. De 
kennis die in de hoofden van die mensen zit, 
raken we dan kwijt. Dit willen we natuurlijk 
voorkomen.

Wij voelen het als onze publieke plicht om de 
lessen van een project van drie miljard euro te 
ontsluiten, vast te leggen en te verdiepen. Dat 
kunnen we niet alleen; we hebben hiervoor 
de partijen nodig die met ons aan het project 
hebben gewerkt, zoals de ingenieursbureaus 
en aannemers. Een organisatie die die partijen 
verbindt, is het COB. Het is dan ook een 
bewuste keuze om participant te worden van 
het COB. We willen met hen werken aan een 
gezamenlijk programma. Op het COB-congres 
op 31 oktober verwachten we daar meer over 
te kunnen vertellen.”

Hoite Detmar is directeur Omgeving en 
 Reizigers bij de Noord/Zuidlijn en verantwoor-
delijk voor het kennismanagement vanuit de 
projectorganisatie. Kijk voor meer informatie 
op www.noordzuidlijnkennis.nl of neem 
contact op via h.detmar@metro.amsterdam.nl.  
Algemene informatie over de Noord/Zuidlijn is 
te vinden op www.hierzijnwij.nu 

‘Hoe behouden we de kennis  
als de boorexperts klaar zijn?’
Na vijftien jaar voorbereiden en ruim tien jaar bouwen maakt Hoite  Detmar 

de tussenbalans op van de Noord/Zuidlijn. “Een project waar zevenhonderd-

duizend archeologische vondsten zijn gedaan, drie miljard euro aan de bouw 

is uitgegeven en bijna zeven kilometer tunnel is  geboord: Wat kunnen we 

daarvan leren? En wat doen we met die kennis?”

(Foto: Vincent Basler)
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Uit de 

school  

geklaptNieuw model geeft betere 

inschatting schade aan gebouwen

Ondergrondse bouwprojecten kunnen tot zettingen leiden die schade aan metselwerkgebouwen 

veroorzaken. Voor het voorspellen van deze schade wordt momenteel een procedure gebruikt die 

gevolgen van zettingen soms onderschat. Voor haar promotie aan de TU Delft ontwikkelde Giorgia 

Giardina daarom een beter systeem, gebaseerd op zowel experimenteel als numeriek modelleren.

Promovenda

Giorgia Giardina

ProJeC T

Modelling of settlement 

induced building damage

wa ar

TU Delft, faculteit 

 Civiele Techniek en 

 Geowetenschappen, 

 afdeling  Structural 

 Engineering, sectie 

 Structural Mechanics

‘Geavanceerd en praktisch’

Prof. dr. ir. Max A.N. Hendriks en 

prof. dr. ir. Jan G. Rots, 

promotoren van Giorgia Giardina

De roep om meer ruimte in dichtbevolkte  gebieden 
zorgt voor een toename van ondergrondse 
 bouwprojecten. Door deze ontwikkelingen groeit 
ook de aandacht voor het risico op schade aan 
 bestaande panden. Het vooraf inschatten van 
mogelijke schade aan bovengrondse gebouwen 
is een  essentieel  onderdeel geworden van bouw-
projecten met  ontgravingen in stedelijk gebied. Het 
 promotie onderzoek van Giorgia Giardina (TU Delft) 
richtte zich op het verbeteren van de methode om 
schade te voorspellen.

Giardina analyseerde eerst de voorspellingsmethode 
die momenteel het meest wordt toegepast: Limiting 
Tensile Strain Method (LTSM). Deze procedure leidt 
over het algemeen tot een conservatieve inschatting, 
maar in sommige gevallen worden de gevolgen van 
de verwachte zettingen onderschat. Volgens Giardina 
komt dat voornamelijk doordat LTSM gebruikmaakt 
van sterke vereenvoudigingen. Er wordt bijvoorbeeld 
onvoldoende rekening gehouden met het niet-lineaire 
gedrag van metselwerk en de wisselwerking tussen 
gebouw en ondergrond.

Proef
Met een experimentele referentietest bracht Giardina 
de belangrijkste factoren en mechanismen bij schade 
door ondertunneling in kaart. De proefopstelling 
(schaal 1:10) bestond uit een metselwerk gevel op een 
relatief zachte tussenlaag van rubber met daaronder 
een stalen balk. Gedurende het experiment werd de 
balk steeds verder gebogen, zodanig dat het  midden 
omhoog kwam en de gevel op opbuiging belast werd. 
Hierbij werden de verplaatsingen,  vervormingen, 
het beschadigingspatroon en de scheurwijdte 
 gemonitord. Uit het experiment blijkt dat de 
 grond-gebouwinteractie een essentiële rol speelt  

bij het ontstaan van schade. Voor het voorspellen van 
schade is het dan ook belangrijk om deze interactie 
nauwkeurig te modelleren.

Giardina maakte daarom een 2D semi-gekoppeld 
eindige-elementenmodel met een scheur model 
voor het metselwerk en een niet-lineaire  tussenlaag 
voor het simuleren van de  grond-gebouwinteractie. 
Ze gebruikte de resultaten van het experiment 
om dit model te valideren (Figuur 1).  Vervolgens 
kon ze met het model onderzoeken in hoeverre 
 openingen,  materiaaleigenschappen, initiële 
 schade,  initiële  condities, normaal- en afschuif-
gedrag van de  tussenlaag en opgelegde zettings-
profielen de  gevoeligheid van een gebouw voor 
schade  beïnvloeden. De resultaten van dit parameter-
onderzoek stellen kwantitatief vast hoe groot 
de invloed is van de normaalstijfheid in grond- 
gebouwinteractie en van de materiaalparameters die 
het quasi-brosse gedrag van metselwerk bepalen.
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“Het inschatten van mogelijke zettingschade aan gebouwen door 

graaf- of tunnelwerkzaamheden is uiterst relevant. Met name voor 

stedelijke gebieden met historische metselwerkgebouwen is dit 

een uitdaging. Zowel de grond als het metselwerk gedragen zich 

niet-lineair. Daar komt nog eens bij dat ook de interactie tussen 

grond en gebouw niet-lineair van aard is. Het 3D-karakter plus een 

voortdurend in de tijd variërende situatie als gevolg van voortgaande 

graafwerkzaamheden vragen om een geavanceerde aanpak. Hier 

kan het echter niet bij blijven. De praktijk heeft behoefte aan een 

hanteerbaar model om risico’s te kunnen inschatten. Giardina  

heeft hier een raamwerk voor gegeven.”

 

Meer informatie 
Het proefschrift is te vinden in de kennisbank van het COB. Zie ook de 

digitale versie van dit artikel in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

In 3D
Een 2D-model is echter niet voldoende: hiermee kan 
het voortgaande 3D-verplaatsingsveld zoals dat bij 
ontgravingen ontstaat, en de daarmee gepaard gaande 
torsierespons van een gebouw, slechts in beperkte 
mate beschreven worden. Giardina ontwikkelde daar-
om een 3D-model waarin het gebouw, de grond en het 
ondertunnelen zijn verwerkt (Figuur 2). Het systeem 
is gebaseerd op risicoanalysetechnieken die gebruikt 
worden bij het voorspellen van de gevolgen van een 
aardbeving. Het bepalen van de kans op schade aan 
een gebouw door het schudden van de grond vertoont 
parallellen met het bepalen van de kans op schade door 
zettingen. Giardina valideerde het 3D-model door het 
te vergelijken met monitoringgegevens afkomstig van 
een praktijkgeval beschreven in de literatuur. 
Vervolgens heeft Giardina het 3D-model gebruikt 
voor een parameterstudie naar de invloed van  enkele 
geometrische factoren: de verhouding tussen de 
 horizontale afmetingen van een gebouw ten opzichte 
van de richting van de tunnelas, de aanwezigheid van 
aangrenzende constructies en de positie en ligging 
van het gebouw ten opzichte van de uitgraving. De 
 resultaten van dit onderzoek tonen het overheersende 
effect van de 3D-gebouwrespons en bewijzen  
daarmee het belang van modelleren in 3D.

Classificatie
Op basis van de 2D- en 3D-parameterstudies heeft 
Giardina tot slot een raamwerk opgesteld voor een 
 inzichtelijk schadeclassificatiemodel. Dit model 
 relateert de geanalyseerde constructieve eigen-
schappen van een gebouw aan het risico op schade 
bij een zekere zetting. Het expliciet benoemen van 
 afzonderlijke parameters met relatieve weegfactoren, 
zorgt ervoor dat de invloed van elke parameter op de 
totale schade direct ingeschat kan worden. Hierdoor 
is het systeem flexibel en kunnen extra monitorings-
gegevens of numerieke uitkomsten van andere 
 bronnen meegenomen worden.

Figuur 1: Validatie van een 2D-model met experimentele resultaten.

Figuur 2: Een geïntegreerd 3D-model met gebouw, fundering, grond en tunnel.
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De  

dialoog

De Dienst Metro van gemeente Amsterdam wil de Noord/Zuidlijn vanuit Life Cycle 

Costing (LCC) beheren. Maar de aanleg van de Noord/Zuidlijn is niet vanuit dat beginsel 

gestart. In de aanloop naar de overdracht van bouw naar beheer wordt zo veel mogelijk 

getracht het LCC-denken  alsnog in het project te integreren. Een dialoog tussen  project 

(Barry van der Struijs) en beheer (Erik Bijlsma).

De opening van de Noord/Zuidlijn staat 
 gepland voor 2017. Dan is het negen-
tien jaar geleden dat de eerste specifica-
ties werden gemaakt. Het beheer van de 
nieuwe openbaarvervoerder moet echter bij 
voorkeur plaatsvinden conform de inzich-
ten van  vandaag. Life Cycle Costing (LCC) 
is een methodiek waarbij kosten en baten 
gedurende de gehele levensduur vooraf 
inzichtelijk worden gemaakt. De methode 
is door de Dienst Metro omarmd. Hoe je 
tot de meest optimale aanpak komt bij een 
project dat al in een vergevorderd stadium 
is, is een opgave waar de afdeling Eigendom 
en Beheer en het project Noord/Zuidlijn van 
de Dienst Metro zich al bijna drie jaar over 
buigen. En met succes. Het is weliswaar niet 
gelukt om alle voor het beheer benodigde 
informatie met terugwerkende kracht op 
een standaardwijze vast te leggen, maar 
de informatie is en wordt wel beschikbaar 
gemaakt. Voor informatie over alles wat met 
ruwbouw te maken heeft, moet de Dienst 
Metro een migratieslag maken. Voor het deel 
Transport Techniek & Afbouw (o.a. rails, 
 stationsinrichting en energievoorziening) 
was reparatie mogelijk en voor de aanvullen-
de ‘intelligente’ installaties, die grotendeels 
nog moeten worden aangelegd, kan volledig 
volgens de LCC-standaard worden gewerkt.

Erik Bijlsma benadrukt het belang van de 
structurele LCC-aanpak. “In de afweging  
bij de start van projecten is de aandacht 
primair gericht op de investering. Maar 
als je het beheer niet goed inricht, zul je 
de  beoogde levensduur niet halen.” De 
 methodische LCC-aanpak is nodig omdat 
aandacht voor beheer in de aanlegfase niet 
vanzelf sprekend is. Barry van der Struijs: 
“Mensen die bij  dergelijke projecten 
 betrokken zijn,  willen vaak zo snel mogelijk 
bouwen. Er zijn er  weinig die in deze fase  
al naar de klant kijken.”

LCC-eisen
Vanuit het project Noord/Zuidlijn was er een 
natuurlijke terughoudendheid tegen wat 
als aanvullende wensen werd gezien. ‘Leuk 
maar te laat’, was de reactie. Erik Bijlsma: 
“Die reactie kom je nu zelfs nog binnen onze 
Dienst Metro tegen. Vanuit beheer komen 
er extra eisen. Dat is lastig.” En hoe later die 
vraag komt, des te moeilijker het is. Barry van 
der Struijs: “Voor een project is het een last 
als de beheerder zich pas mobiliseert aan het 
einde van het traject. Eigenlijk wil je vanuit 
de projectorganisatie de beheercriteria in 
een vroeg stadium kennen, zodat je aan 
het eind extra kosten voorkomt. Maar wat 
je vaak ziet, is dat daarvoor geen financiële 

Barry van der Struijs is manager 

Overdracht & Acceptatie Noord/Zuid-

lijn. Uit naam van ProRail vervulde hij 

eerder diezelfde functie bij de Betuwe-

route. Aan de Hogeschool Utrecht 

rondde hij de opleiding Algemene 

 Operationele Technologie af.

Erik Bijlsma is ambtelijk opdracht-

gever bij de Dienst Metro, afdeling 

Eigendom en Beheer. Hij studeerde 

bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit 

Groningen en vervulde verschillende 

managersfuncties bij de NS.
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Het spanningsveld tussen 
project en beheer

 middelen of capaciteit worden vrijgemaakt. 
Vijf jaar geleden is vanuit het project al aan 
de opdrachtgever gevraagd hoe hij de voor 
het beheer benodigde informatie wenste 
te ontvangen. Daar kwam toen niet het 
gewenste antwoord op.”

Structureel anders
“Drie jaar geleden kwam de bewustwording 
dat het structureel anders moest”, vult Erik 
Bijlsma aan. “Er is minder subsidie voor 
beheer. Je moet problemen aan de voorkant 
oplossen. Je moet dus vooraf aangeven wat 
de beheereisen zijn. Daarbij gaat het niet 
alleen om het overdrachtsmoment, maar 
om het hele proces van scope, planning en 
budget. Bij de Noord/Zuidlijn had eigenlijk 
iemand al in 1998 met een beheerderbril 
naar het project moeten kijken.” 
Met die wetenschap lag er de uitdaging 
om in een vergevorderd stadium van het 

project alsnog de LCC-aanpak te i ntegreren. 
De  project- en beheermensen vonden 
elkaar in het gedeelde belang van de stad 
 Amsterdam. Het traditionele denken in 
termen van opdrachtgever en -nemer werd 
doorbroken. Daarvoor in de plaats kwam een 
aanpak die uitgaat van verschillende taken 
en  verantwoordelijkheden in het nastreven 
van een gezamenlijk belang. Erik Bijlsma: 
“Het gaat uiteindelijk om het bereiken van 
een  gezamenlijke oplossing, waarbij de 
gestelde kaders van zowel de bouwers als 
de  beheerders op het gebied van tijd, geld 
en kwaliteit samenkomen. We hebben 
primair gekeken wat nog haalbaar was en 
niet naar wat volgens onze huidige eisen 
had moet worden meegegeven. Er waren 
weliswaar geen volledige sets aan document -
voor schriften aan de marktpartijen ter 
 beschikking gesteld, maar de informatie 
die wij nodig hadden, bleek vindbaar in de 

systemen van de marktpartijen.”
Barry van der Struijs: “Pas aan het eind van 
het traject is meetbaar wat deze aanpak 
heeft opgeleverd. Maar we kunnen al wel 
zeggen dat de samenwerking positief 
 uitpakt. Amsterdam is goed voorbereid op de 
beheerfase.” Erik Bijlsma beaamt dat: “Het 
is positiever uitgevallen dan ik had verwacht. 
We hebben gebruikgemaakt van elkaars 
kennis en daarmee ook de processen binnen 
onze afdeling Eigendom en Beheer kunnen 
optimaliseren.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

Links staat Erik Bijlsma, rechts Barry van der Struijs. (Foto: Vincent Basler)

Barry van der Struijs: “De gekozen aanpak is toepasbaar bij vergelijkbare projecten waar LCC ook 

niet vanaf het begin is meegenomen.” In de praktijk krijgt de aanpak al navolging. Erik Bijlsma: 

“Het heeft al geleid tot een andere vorm van opdrachtgeverschap bij de Amstelveenlijn. Daar heeft 

men zich al gedurende de studiefase geconformeerd aan LCC, zodat een redelijke beheercalculatie 

mogelijk is. Dat was aanvankelijk onvoldoende afgewogen. Met de ervaring van de Noord/Zuidlijn 

durven we nu zelfs interventies te doen in lopende trajecten.”



PrAK TIJK

BIM’men in de bodem

Kort gezegd is een Bouw Informatie  Model 
(BIM) een digitaal 3D-model van het te 
 realiseren object, waarin alle relevante 
informatie is opgeslagen. In het BIM van 
een nieuwbouwhuis kun je bijvoorbeeld 
opzoeken waar het raam komt, hoe groot het 
is en welke materialen er gebruikt worden. 
Omdat alle betrokken partijen in hetzelfde 
model werken, zijn de data altijd compleet 
en up-to-date. Met name in de woning-
bouw kan een BIM winst opleveren, omdat 
de  modelonderdelen vaak herbruikbaar 
zijn (voor tien ramen hoef je er maar één te 
 modelleren). Bij infraprojecten speelt dit 
voordeel in mindere mate en staat de toe-
passing van BIM nog in de kinderschoenen.

Procescoördinator Mark van der Meer:  
“Voor het project bij Houten, de N421, 
hebben we om meerdere redenen geko-
zen voor een BIM. Het is allereerst een 
communicatie middel naar de omgeving en 
de opdrachtgever. Hinderbeperking is één 
van onze project doelstellingen en het was 
een belangrijk criterium bij de gunning. Ten 
aanzien van  fasering, logistiek en werkwijze 
hebben we een aantal beloftes gedaan. Met 
het BIM kunnen we die beter nakomen en 
laten zien dát we ze nakomen. Je kunt straks 
heel  precies laten zien wat er bij mensen 
voor de deur gebeurt, waar de bouwwegen 
lopen, welke tijdelijke constructies er zijn. 
 Bovendien is duidelijk wanneer er werkzaam-
heden zijn, want de fasering verwerken we 
ook in het model.”

Ondergronds
Het BIM voor het project in Houten bevat 
ook ondergrondse objecten, zoals de  tunnel 
die bij de Achterdijk wordt aangelegd. “Toen 
die aan het model werd toegevoegd, bleek 
dat het voorkeurstracé van de provincie 
voor  kabels en leidingen precies de folie-
constructie doorkruist”, legt Jeroen Vels, 
3D-modelleur en BIM-specialist, uit. “Dat 
geeft mogelijke lekkagepunten die je wilt 
voorkomen.” Met de visualisaties uit het 
BIM gaan ze nu samen met de provincie een 
oplossing  bedenken. Van der Meer: “Zonder 
BIM  zouden we deze raakvlakken minder snel 
hebben vastgesteld: je vindt ze nu direct als 
je aan het ontwerpen bent, en niet pas erna, 
als je plannen met elkaar gaat vergelijken.”
Volgens de heren heeft een BIM zeker een 
meerwaarde voor ondergrondse  aspecten, 
omdat daar de meeste risico’s zitten. 
 Tegelijkertijd kunnen onzekerheden in de 
bodem het model minder betrouwbaar 
maken, of valt dat mee? Vels: “Het klopt dat 
je sommige dingen niet exact in een BIM 
kunt vastleggen. Van kabels en leidingen is 
de diepte bijvoorbeeld nergens  geregistreerd. 
Maar de x/y-locatie wel, dus op die plek 
voeg je de kabel toe aan het model en 
dan kun je schuiven met de diepte. Als we 
ergens  problemen vermoeden, gaan we met 
 proefsleuven na hoe diep de kabel in de 
 praktijk ligt.”
“De grondopbouw leggen we nog niet vast 
in het BIM, die is te onzeker. In het DINO-
loket staat vooral puntinformatie en je kunt 

inTerview | Jeroen vels en marK van der meer, dura vermeer

De nieuwe verbinding tussen Houten en de A12 komt er op papier, in de praktijk én virtueel. 

Aannemer Dura Vermeer, die het project op 19 februari 2013 gegund kreeg, maakt bij het ontwerp, 

de aanleg en het beheer en onderhoud gebruik van een Bouw Informatie Model (BIM). Een bijzon-

dere keuze, want bij infraprojecten zijn BIMs lang niet zo gebruikelijk als in de woningbouw.
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Onverwachte meerwaarde
Van der Meer: “Je kunt vooraf niet altijd goed inschatten of een BIM een meerwaarde heeft. Bij de 

aanleg van Natuurbrug Laaderhoogt dachten we bijvoorbeeld dat het voor het grondwerk niet nodig 

was. Uiteindelijk hebben we het grondwerk wel in 3D ontworpen en toen bleek dat onze hoeveel-

heidsbepaling – en dus de prijsvorming – veel sneller ging en nauwkeuriger was. Ook bij een relatief 

eenvoudig project kun je dus voordeel hebben bij een 3D-model.”

Jeroen Vels  begon zijn 

loopbaan als tekenaar-con-

structeur bij Royal Hasko-

ning en werkte daarna meer 

dan tien jaar als zelfstandig 

3D-specialist voor verschil-

lende bedrijven in Nederland, 

Duitsland en België. In decem-

ber 2012 trad hij in dienst bij 

Dura Vermeer.

Mark van der Meer 
rondde in 2010 zijn studie 

civiele techniek cum laude 

af aan Universiteit Twente. 

Sindsdien is hij als proces-

coördinator bij Dura  Vermeer 

onder andere betrokken 

 geweest bij de realisatie van 

de A74 bij Venlo en verschil-

lende grote tenders.
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Op de visualisatie uit het BIM is snel te zien dat de geplande folieconstructie zal worden doorkruist door kabels en leidingen als die het voorkeurstracé volgen. Op de 2D-tekening is dat veel minder 

duidelijk. (Beeld: Dura Vermeer)
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BIM in de infra
Het gebrek aan standaardisatie 

in infraprojecten is een van de re-

denen dat BIM hier minder vaak 

wordt toegepast dan bij woning-

bouw. Vels: “Een andere reden is 

de software: een woning kun je 

bouwkundig, constructief en in-

stallatietechnisch maken in één 

pakket, terwijl de onderdelen van 

een infraproject in verschillende 

programma’s worden ontwor-

pen. Het combineren van data 

is dan lastiger. Daarnaast is de 

omgeving van het project belang-

rijk en die is moeilijk in het mo-

del te verwerken. Pas de laatste 

jaren zijn er 3D-scantechnieken 

waarmee je de bestaande situatie 

goed kunt visualiseren.”

raakvlakken in de tijd
“Vooral in stedelijk gebied is 

 fasering belangrijk. Je moet 

 bijvoorbeeld vaak slopen en 

 bouwen, maar op een tekening 

kun je de planning niet zien.  

Door de fasering te verwerken in 

het BIM, worden raakvlakken in 

de tijd zichtbaar. De objecten in 

het BIM zijn gekoppeld aan de 

planning, dus je ziet steeds hoe 

de situatie is op een bepaald 

 moment”, legt Vels uit.

verschillende punten niet zomaar met elkaar 
verbinden: dat een zandlaag bij punt A en 
punt B op diepte X ligt, wil niet zeggen dat 
de laag overal tussen A en B op diepte X 
ligt. De puntinformatie uit het DINOloket 
en onze  eigen sondeerresultaten kun je wel 
toevoegen om projectinformatie centraal te 
houden. Ik zie constructeurs echter nog niet 
het BIM raadplegen voor sondeerwaarden,  
zo ver zijn we nog niet”, aldus Vels. 

3D versus 2D
Ook gaat het BIM nog niet de bouwplaats 
op. Als het ontwerp klaar is, worden voor 
de  uitvoerders 2D-tekeningen uitgedraaid. 
“Onze sector is conservatief, je kunt niet 
zomaar met een 3D-model komen aanzet-
ten. Ook bouw- en woningtoezicht is gewend 
op een bepaalde manier hun tekeningen 
te krijgen”, vertelt Vels. “De tekeningen 
worden wel uit het model gegenereerd, dus 
als er iets in het model verandert, verandert 
dat ook op de tekeningen. Toch is hier veel 
winst te  boeken. Ik ben nu de helft van de 
tijd kwijt aan het modelleren en de andere 
helft aan het maken van tekeningen. Op de 
modelleertijd kun je niets verdienen, want 
die heb je altijd nodig, maar het maken van 
 tekeningen kan sneller. In de toekomst gaat 
het model wellicht mee naar de bouwkeet  
en printen ze daar de tekeningen die ze 
nodig hebben.”

Combineren
Over het algemeen gaat een BIM over 
één bouwwerk, maar zeker in het geval 
van infraprojecten staat een constructie 
zelden op zichzelf. Bij het project van Dura 
 Vermeer gaat ProRail bijvoorbeeld aan de 

slag met een spoortunnel. “Hun tunnel 
loopt straks onder onze weg door. Omdat 
de  aanbesteding nog loopt, is er verder 
nog weinig bekend, maar om de raakvlak-
ken te beheersen,  zullen we telkens als zij 
een fase af hebben, de tunnel verwerken 
in ons  model. Het is even afwachten hoe 
 gedetailleerd we dat kunnen doen en wat de 
kwaliteit van het model is, maar zo willen we 
het wel  insteken”, zegt Van der Meer.

Vels: “De volgende stap – maar dat is 
 toekomstmuziek – is een nationale 
 database van BIMs. Je kunt erop wachten 
dat  opdrachtgevers eisen dat je niet alleen 
de echte weg en kunstwerken oplevert, maar 
ook het model ervan. De bottlenecks zijn nog 
welk formaat je moet opleveren en welke 
informatie je aan het model moet hangen.”

“Op termijn moeten we gewoon van de term 
‘BIM’ af. Het principe van 3D-modelleren, 
centraal opslaan van informatie en koppelen 
van informatie aan objecten, is iets wat je 
in de toekomst standaard moet toepassen”, 
aldus Vels.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping
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Duurzaam Ondergrondse koelcentrale voor grootste 

nieuwbouwproject van Europa

Stationsplein ‘Eigenlijk hebben we een ondergrondse 

fietsparkeermachine gemaakt’

Eneco realiseert in De Rotterdam, met 160.000 vierkante meter het grootste nieuwbouw-

project van Europa, een ondergrondse koelcentrale die gebruikmaakt van Maaswater. Op de 

tekentafel ligt een compleet ondergronds netwerk, dat ook de koeling van toekomstige panden 

op de Wilhelminapier kan regelen.

“Wat we nu ten behoeve van De Rotterdam aanleggen, 
is al het grootste wat op het gebied van rivierwater-
koeling ooit in Nederland is gerealiseerd”, vertelt Peter 
Schaap, senior projectleider Eneco Warmte & Koude.  
Eneco levert voor De Rotterdam Maaswaterkoeling, 

verwarming en warm water uit het lokale warmtenet. 
In de kade van de Maas heeft Züblin tot zes meter 
diepte geboord om een inlaat voor het koude water 
en een uitlaat voor opgewarmd water te creëren. Van 
Galen Klimaattechniek realiseert de installatie van de 
koelmachines en de aansluiting van het koudenetwerk 
op het inpandige installatiewerk. 

Op de in de kade aangebrachte pompen is een 
 ondergronds leidingnetwerk aangesloten dat door 
de waterkerende wanden van de parkeergarage 
gaat en uitkomt bij de koelmachines. En in en rond 
het  gebouw zijn voorbereidingen getroffen voor 
 toekomstige  aftakkingen, zodat het lokale koude 
 netwerk snel en gemakkelijk kan worden uitgebreid.

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

Hoe garandeer je dat het grootste open-

baarvervoerknooppunt in Nederland goed 

bereikbaar blijft voor fietsers? En dat met een 

minimaal beslag op de kostbare beschikbare 

vierkante meters? Utrecht koos voor een 

 ondergrondse oplossing.

In Utrecht wordt als onderdeel van de herontwik-
keling Stationsgebied(CU2030) binnenkort gestart 
met het project Stationsplein Oost met daarin een 
ondergrondse stalling voor 12.500 fietsen. Rutger 
Siderius, projectleider namens de gemeente Utrecht: 
“De ambitie is om geen fietsen op het maaiveld te 
hoeven stallen, maar tegelijkertijd wel een goed 
 bereikbare stalling te realiseren.” Volgens architect 
Stijn  Rademakers wordt het de grootste overdekte 
fietsenstalling ter wereld.

De openbaarvervoerterminal (OVT) van Utrecht krijgt 
dagelijks meer bezoekers te verwerken dan Schiphol 
op de drukste dag van het jaar. Duizenden Utrechters 
komen per fiets naar de OVT. Een structurele oplos-
sing is niet alleen van belang voor het centrumgebied, 
maar draagt ook bij aan de bereikbaarheid en het 
 verblijfsklimaat van de hele stad. Een opgave  waarvoor 
Ector Hoogstad Architecten een niet-alledaagse 
 oplossing bedacht.

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

Het toegankelijke ontwerp moet ertoe leiden dat de stalling het meest 

aantrekkelijke alternatief is voor fietsers. (Beeld: Ector Hoogstad Architecten)

Peter Schaap, 
Eneco

Rutger Siderius, 
gemeente Utrecht

Stijn Rademakers, 
Ector Hoogstad 

Architecten

De Rotterdam in de steigers op de Kop van Zuid. (Foto: OMA)
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Strijden tegen faalkosten: tips uit rotterdam

Leidingenviaduct Bovengronds omdat de ondergrond vol is

Sinds 2002 is Edwin Smits als specialist monitoring en later als risicomanager betrokken 

bij grote ondergrondse projecten in Rotterdam. Vooralsnog is er bij zijn projecten niets 

 noemenswaardigs misgegaan. Welke tips heeft Smits om faalkosten te voorkomen?

Tip: Denk aan de omgeving!
“Wat heeft bijgedragen aan het succes van Rand-
stadRail, is dat van begin af aan de link is gelegd 
 tussen de omgeving en de tunnel. Wat is er van-
uit omgevingsperceptie belangrijk? Wie zijn onze 
 stakeholders en wat is voor hen de succesfactor van 
het project? Daar richt je vervolgens je monitoring en 
je alarmsysteem op in.”

Tip: Deel je kennis!
“Zeventig procent van de faalkosten, of misschien 
nog wel meer, ontstaat door menselijk handelen. Ook 
binnen organisaties kunnen we terughoudend zijn in 
het delen van informatie. Maar voor het bestrijden van 
faalkosten is het essentieel dat we niet alleen aan ons 
eigen project denken; iedereen zou moeten handelen 
vanuit het gemeenschappelijke bedrijfsbelang.”

 Lees alle tips en meer in de Verdieping op 
www.cob.nl/verdieping

Een vanuit ondergronds perspectief 

 bijzondere situatie in de Rotterdamse haven. 

De ondergrondse leidingenstraat langs de A15 

is zo vol, dat voor in de toekomst benodigde 

capaciteit moet worden uitgeweken naar… de 

bovengrond. Havenbedrijf Rotterdam bouwt 

langs de A15 bij Hoogvliet een leidingen-

viaduct van circa achthonderdvijftig meter.

De aanwezigheid van pijpleidingen is een  belangrijke 
vestigingsvoorwaarde voor bedrijven in het 
 Rotterdamse havengebied. Havenbedrijf Rotterdam 
streeft ernaar vrije capaciteit te hebben voor twintig 
jaar. De A15 ter hoogte van Hoogvliet was met een 
restcapaciteit van circa vijf jaar een knelpunt in het 
systeem. Projectleider Age Buitenrust Hettema: “De 
leidingenstraat had daar nog maar een restbreedte van 
vijf meter. Normaal gaan de alarmlichten aan als er 
drie meter of minder resteert.”

Een geboorde ondergrondse leidingentunnel, zoals 
deze op andere plekken ligt, was vanwege de hoge 
 kosten en de aanwezige 380kV-leiding geen goede 

optie. Daarom wordt er een bovengronds leiding-
viaduct aangelegd. De resterende ruimte ondergronds 
wordt nu benut voor het fundament. Age Buitenrust 
Hettema: “Ik ken geen tweede voorbeeld van een 
oplossing als deze, niet in Nederland, niet in Europa en 
misschien wel nergens ter wereld.”

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

Het leidingviaduct in aanbouw. (Foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Edwin Smits, 
gemeente 
Rotterdam

Age Buitenrust 
Hettema,

Havenbedrijf 
Rotterdam

Stationsplein van Rotterdam Centraal tijdens de aanleg van RandstadRail. 

(Foto: gemeente Rotterdam)
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besTuurswissel ing 

‘De sleutel zit in de ondergrond’

Tot 20 maart jl. was Mobilis-directielid Jan de Jong bestuurs-

voorzitter bij het COB. Piet Besselink, raad van bestuurslid van 

Royal HaskoningDHV, heeft de functie overgenomen. Want: 

“Als we ons niet meer inspannen voor kennisontwikkeling, 

gaan de Chinezen straks alle tunnels bouwen.”

Jan de Jong is directielid van 

Mobilis en penningmeester van 

de Betonvereniging. Eerder werk-

te hij lange tijd als directeur bij 

Van Hattum en Blankevoort.

De Jong is sinds 1 januari 2013 

ook bestuurslid van Stichting 

A.M. Schreuders.

Noch Jan de Jong, noch Piet Besselink had zijn 
 bestuursvoorzitterschap bewust gepland. Jan de 
Jong werd acht jaar terug gevraagd door toenmalig 
 voorzitter Henk Oud, die De Jong binnenhaalde als 
de jonge, enthousiaste ondernemer die het COB een 
nieuwe impuls zou geven. “Het COB kwam op dat 
moment in een transitieperiode”, vertelt De Jong. “Ik 
kreeg de opdracht om me samen met vier anderen te 
buigen over de toekomst van het COB. We stelden vast 
dat er een aantal veranderingen nodig waren. Het COB 
was een vrij gesloten club, vooral gericht op de grote 
spelers in het veld, met veel bureaucratie. Terwijl de 
kennis die wordt ontwikkeld, nuttig en nodig is voor 
het hele land, en daarbuiten. De kennis moest meer 
gaan stromen, ook kleine partijen moesten toegang 
krijgen. Bovendien liep op dat moment het traject 
‘de markt, tenzij’, wat betekende dat geld vanuit 
 Rijkswaterstaat minder vanzelfsprekend werd.”
Nadat verschillende veranderingen waren 
 doorgevoerd, bleef De Jong aan als voorzitter. De Jong: 
“Ik heb – net als Piet – altijd het belang van het COB 
ingezien. Dus als je wordt gevraagd om voorzitter te 
worden, dan doe je dat.” Zo ervoer Piet Besselink zijn 
stap van de raad van advies naar bestuursvoorzit-
ter ook als een logische. “Als je de sector vooruit wilt 
helpen, moet je niet wegduiken, maar het voortouw 
durven nemen”, stelt Besselink. “Ondergronds 
 bouwen is een belangrijk vakgebied voor Nederland. 
Het kan een grote maatschappelijke impact hebben 
en het heeft vele exportmogelijkheden. De formule 
van het COB vind ik in dat opzicht van groot belang: 
dat je allemaal een stuk verantwoordelijkheid neemt 
voor de kennisinfrastructuur. Als je dat niet doet, kan 
het snel wegvallen.”

Internationaal
Besselink: “Op het Diner van de Ondergrond  vertelde 
ik over de tunnelopdracht in Brazilië die Royal 
 HaskoningDHV onlangs heeft gekregen. We hebben 
die klant vooraf naar de Noord/Zuidlijn gehaald om 
te laten zien ‘hoe we dat doen in Nederland’. Dat vind 
ik exemplarisch voor hoe we in dit vakgebied met 
elkaar omgaan. Je hebt de hele keten van onderzoek, 
 ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud nodig, 
we kunnen daar geen schakel in missen. En voor 
 Nederland is het COB als het ware de bakermat; dat 
is voor mij genoeg reden om me hiermee bezig te 
houden. Als we dat allemaal niet meer zouden doen, 

Diversiteit
De Jong: “Het is leuk dat er 

 iemand van een ingenieurs-

bureau het stokje overneemt. Ik 

kwam vanuit de aannemerij en 

voor mij zat er iemand van Rijks-

waterstaat.” Besselink vult aan: 

“Op dit moment zijn alle discipli-

nes uit het netwerk in het bestuur 

vertegenwoordigd. Die diversiteit 

is belangrijk en moeten we vast 

proberen te houden.”

(Foto: Chiel Epskamp)



‘Het gaat om die hefboomwerking:  
een kleine investering nu, verdien je 

later twee- of driedubbel terug. Ik wil 
deze boodschap wel overbrengen en 

mijn hand uitsteken’
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besTuurswisseling 

‘De sleutel zit in de ondergrond’

Piet Besselink is naast 

 bestuursvoorzitter van het COB 

onder meer raad van bestuurs-

lid bij Royal HaskoningDHV en 

lid van de raad van advies van 

Deltares. In het verleden was  

hij betrokken bij de voorberei- 

ding en uitvoering van natte en 

droge infrastructuurprojecten in 

Nederland en daarbuiten.

dan stopt de export gewoon. Dan gaan de Chinezen 
die tunnels bouwen.”
“We hebben van begin af aan gesteld dat het COB ook 
een internationale component moet hebben”, vertelt 
De Jong. “Ga bijvoorbeeld op excursie om kennis van 
ontwikkelingen in het buitenland op te doen. Wat is 
daarvan nuttig voor Nederland en wat niet? Je haalt 
wat en je brengt wat. De Nederlandse markt is bijna 
verzadigd, dus export wordt belangrijker, maar in dit 
vakgebied doe je niets zonder kennis. Als je die kennis 
niet onderhoudt, kom je op achterstand.”

Prioriteit
De komende tijd wil Besselink zich vooral inzetten 
voor het laten aansluiten van nieuwe participanten. 
“Ik kijk dan met name naar regionale samenwerkings-
verbanden en gemeenten. De grote gemeentelijke 
ingenieursbureaus zijn al participant, maar ik denk 
dat het fair is om het meer in netwerkverband te 
doen, zodat ook kleine gemeenten kunnen aanhaken. 
We zijn dan beter in staat de problemen in stedelijk 
gebied te adresseren.”

De Jong: “Ondergronds bouwen wordt voor steden op 
termijn altijd waardevergroting. Je kunt hiermee een 
gebied ontsluiten en beter benutten met behoud van 
historische waarde. Dat is toch de opgave: je wilt het 
karakteristieke van een stad in stand houden, maar 
ook moderne voorzieningen. Daarvoor zit de sleutel in 
de ondergrond.”

“Er zal soms wat overtuigingskracht nodig zijn om 
gemeenten te betrekken, aangezien zij vaak  kampen 
met begrotingsproblemen. Maar als je op korte 
termijn alleen maar blijft krimpen, loop je over vijf 
tot tien jaar tegen problemen aan. Het gaat om die 
hefboomwerking: een kleine investering nu, verdien je 
later twee- of driedubbel terug. Ik wil deze boodschap 
wel overbrengen en mijn hand uitsteken”, 
besluit Besselink.

Meer informatie
Lees het complete artikel in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

Bouwcampus
Besselink: “Van een Bouwcam-

pus verwacht ik dat je niet alleen 

fysiek bij elkaar gaat zitten, maar 

ook fundamenteel gaat samen-

werken in de kennisontwikkeling. 

Het COB zal daar – met behoud 

van eigen kracht – ook in mee-

gaan. Als je een open mind hebt 

voor de kracht van anderen, kom 

je er zelf ook beter uit. Voor onze 

participanten is het denk ik goed 

dat we een proactieve rol spelen 

in de Bouwcampus. Door je niet 

defensief maar constructief op 

te stellen, houd je ook de regie.”

(Foto: Chiel Epskamp)
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 Kabels en leidingen

Onderzoek naar kosten toont 
vooral complexe wereld

Gebiedsontwikkeling kan slimmer. Voorzieningen als kabels-en-leidingentunnels kunnen 

voorkomen dat de straat  geregeld open moet, maar toch worden ze niet en masse aangelegd. Een 

belangrijke oorzaak lijkt een gebrek aan inzicht en balans tussen betalen en genieten: degene die 

moet investeren, krijgt er te weinig voor terug. Een COB/SKB-consortium probeerde de kosten 

en dekking van kosten inzichtelijk te krijgen. 

“Bij het (her)inrichten van een 
 gebied is het vaak de vraag of 
er een optimaal resultaat wordt 
behaald; misschien is er voor alle 
betrokken partijen meer winst te 
behalen als we slimmer zouden 
omgaan met de kosten. Niet alleen 
wat betreft financiële opbrengst, 
maar ook aan winst in comfort”, 
aldus Richard van Ravesteijn, 
 coördinator Kabels en leidin-
gen bij het COB. In 2010 is een 
consortium van COB-partijen met 
deze probleemstelling aan de slag 
gegaan. Het doel was om inzicht 
te verschaffen in de kosten die 
gemoeid zijn met investeringen 
in energie- en nutsinfrastruc-
tuur in relatie met gebieds- en 
gebouwontwikkeling, inclusief een 
voldoende inzicht in de dekking 
van de kosten.
 
Onbekend maakt onbemind
Uit het onderzoek blijkt dat er grof-
weg drie partijen betrokken zijn bij 
gebiedsontwikkeling: de gebieds-
ontwikkelaar (vaak de gemeente), 
de netbeheerder en de vastgoed-
ontwikkelaar. In praktijk hebben 
deze partijen echter  verschillende 
belangen en eigen verdien- en 
exploitatiemodellen, wat het 

lastig maakt om  gezamenlijke 
 oplossingen en investeringen te 
realiseren. Voor het verwezen lijken 
van initiatieven als bundeling 
van kabels en leidingen moet de 
gemeente nu vaak het voortouw 
nemen, zowel in organisatie als 
financiering.
De complexe situatie heeft ook 
tot gevolg dat het moeilijk is om 
inzicht te krijgen in de kosten en 
dekking van kosten. Om deze reden 
is er in het onderzoek uiteindelijk 
alleen naar de kwalitatieve kant 
van het vraagstuk gekeken.

Er zijn vijf projecten onder-
zocht waarbij de exploitatie van 
 ondergrondse infrastructuur 
voor uitdagingen zorgde en waar 
op verschillende manieren naar 
 samenwerking is gezocht. Zo is 
voor het project Nieuw Den Haag 
een convenant opgesteld, voor 
de Boulevard Scheveningen een 
 intentieverklaring tot graafrust 
en voor de ILT Mahlerlaan een 
 gebruikersovereenkomst.  
“Door het maken van  afspraken 
 komen de verschillende 
 maatschappelijke belangen van 
 gemeenten en  netbeheerders 
samen (bijvoorbeeld: overlast 

 omgeving en  leveringszekerheid). 
Dit draagt bij aan een betere balans 
tussen betalen en genieten”, aldus 
Van Ravesteijn.

Aanzet
De rapportage – die in juni 2013 
wordt verwacht – richt zich met 
name op de beleidsmakers en 
economen vanuit overheid, 
netbeheerders en vastgoed-
ontwikkelaars. Van Ravesteijn: 
“Zij krijgen hiermee beter zicht 
op de omgeving waarin kabel- en 
leidingvraagstukken zich afspe-
len. Daarnaast hopen we dat het 
 rapport zal  aanzetten tot nadenken 
en  discussie, zodat het mogelijk 
wordt alsnog een kwantitatief 
onderzoek uit te voeren.”

Het onderzoek werd ondersteund 
door een bijdrage van SKB. Na 
publicatie is de rapportage gratis 
te downloaden vanaf website van 
SKB (www.skbodem.nl) en de 
 kennisbank van het COB 
(www.cob.nl/kennisbank).

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

Graafschade 
Een van de conclusies van 

het onderzoek is dat de net-

beheerder zijn gegevens over 

kabels en leidingen beter zou 

moeten vastleggen en com-

bineren. Het gaat daarbij om 

gebiedsspecifieke informa-

tie over het opbreken van en 

schade aan de openbare ruim-

te, overlast voor de omgeving, 

maken van nieuwe aansluitin-

gen en leveringsonderbreking. 

Over de totale kosten die met 

graafschade gemoeid gaan 

(niet gebiedsspecifiek), is 

meer te lezen in de evaluatie 

van de Wet Informatieuitwis-

seling Ondergrondse Netten 

(WION) die op 8 mei jl. aan de 

Eerste Kamer is aangeboden. 

Tijdens het onderzoek is onder meer gekeken naar de herinrichting van de strandboulevard in Scheveningen. De kabels en leidingen kwamen hierbij buitendijks te liggen. Met de 

voorwaarden van het waterschap in het achterhoofd is er gekozen voor een systeem van mantelbuizen met onderhoudsputten en meetbunkers. (Foto: Flickr/Henk Kosters)
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Kort Lezen Doen

In het oog van de orkaan

In het boek In het oog van de orkaan laat  
Jan rotmans zien hoe transities tot stand 
komen en hoe deze kunnen worden ‘gestuurd’ 
naar een duurzamere samenleving.

Volgens Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is onze 
maatschappij op dit moment instabiel en kwets-
baar voor verstoringen, maar wordt de deur voor 
radicale veranderingen geopend. Veel mensen zien 
de storm die door de samen leving raast nog niet 
en staan als het ware in het oog van de orkaan. Het 
boek van Jan Rotmans draagt bij aan de bewust-
wording hiervan.

In het oog van de orkaan | Jan Rotmans |
9 oktober 2012 | ISBN: 978-94-6104-026-8 

                                                                                                      

Betalen en genieten beter in balans

de rapportage Verdienstelijke netwerken 
 presenteert de uitkomsten van het  
cOB/ sKB-project Kabels en leidingen in  
de grond exploitatie. 

Bij de aanleg van kabels en leidingen is het 
 onduidelijk of er maatschappelijke optimaliteit 
wordt bereikt: kunnen de betrokken partijen 
(leveranciers van netwerkdiensten, netbeheerders, 
consumenten en overheid) niet méér bereiken als 
ze slimmer met de kosten omgaan? De werkgroep 
heeft hiervoor onderzoek gedaan naar de kosten 
die gemoeid zijn met  investeringen in energie- en 
nutsinfrastructuur en de dekking van deze kosten.

Na verschijnen kunt u het rapport gratis 
 downloaden vanaf de kennisbank van het COB 
(www.cob.nl/kennisbank) en de website van  
SKB (www.skbodem.nl).

                                                                                                                                                      
                                     
veiligheid ondergrondse bouwwerken

Op 22 mei jl. is de handreiking Veiligheid 
ondergrondse bouwwerken gepresenteerd. Een 
boekje vol praktische en eenduidige adviezen 
over de aanpak van ondergrondse veiligheid.

De handreiking vervangt de bestaande leidraad 
uit 1999. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) 
heeft de leidraad samen met het COB op basis 
van  nieuwe inzichten geactualiseerd. De nieuwe 
handreiking geeft antwoorden op vragen als: 
Wie doet wat en wanneer? Welke actuele wet- en 
 regelgeving is van toepassing? Hoe en wanneer 
stem je af met de hulpdiensten?

De handreiking is gratis te downloaden 
vanaf de  kennisbank van het COB 
(www.cob.nl/kennisbank) of via 
www.tinyurl.com/cob-veiligheid

slappebodemdag

Met elkaar aan de slag om de slappe bodem op 
de politieke agenda te zetten. dat is het doel 
van de slappebodemdag 2013: tijd voor een 
grondige aanpak!

Veel Nederlandse gemeenten hebben hoge 
 onderhoudskosten voor wegen,  rioleringen 
en groenvoorzieningen door de slappe 
 ondergrond. Het Platform Slappe Bodem zet 
zich in voor k ennisdeling en -ontwikkeling 
om deze  problematiek aan te pakken. Op de 
 Slappe bodemdag 2013 wordt u bijgepraat over  
de laatste  ontwikkelingen via presentaties, een 
informatiemarkt en  verschillende workshops.

21 juni 2013 | Flora Boskoop | 
www.slappebodem.nl/congres

                                                                                                    

Constructeursdag

Ook dit jaar organiseert de Betonvereniging 
de constructeursdag. het thema is Binden en 
 verbinden: de constructeur als integrator van 
verschillende werelden. 

De constructeur vertaalt een ruimte-
lijk of  functioneel ontwerp in een veilig en 
 maakbaar technisch ontwerp. Daarmee 
speelt de  constructeur een  onmisbare rol in 
onze  gefragmenteerde bouw kolom. Op de 
 Constructeursdag staat deze  verbindende 
functie centraal. Er is volop  gelegenheid om 
vakgenoten te ontmoeten en van elkaar te leren. 
Tijdens de  parallelsessies worden verschillende 
 icoonprojecten gepresenteerd, waaronder de 
gestapelde tunnel in de A2 bij Maastricht.

13 juni 2013 | De Kuip, Rotterdam |  
www.tinyurl.com/constructeursdag

                                                                                                    

geotechniek

de International conference on soil Mechanics 
and geotechnical Engineering richt zich deze 
keer op de uitdagingen en innovaties binnen de 
geotechniek.

Binnen het thema Challenges and innovations 
in geotechnics is er op de 18e editie van de 
ICSMGE vooral aandacht voor het werk van de 
verschillende technische commissies van de 
ISSMGE  (organisator van de conferenties). Op 
het  programma staan onder meer lezingen over 
 funderingen, offshore geotechniek en modelleren. 
Er zijn daarnaast  speciale presentaties over de 
aanleg van  metro tunnels in Singapore en Parijs.

2 t/m 6 sept. 2013 | Paris International 
 Conference Centre (Palais des Congrès), 
Frankrijk | www.issmge2013.org

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 ruimte gebruik en ondergronds bouwen. 
Het COB bestaat sinds 1995.

adres

Groningenweg 10
2803 PV Gouda
0182 - 540 660
info@cob.nl
www.cob.nl

tekst en redactie

Marije Nieuwenhuizen
(eindredactie), Harry Bijl, Karin 
de Haas, Merten Hinsenveld, 
Hoite Detmar, Richard van 
Ravesteijn

layout

Sirene Ontwerpers, Rotterdam

druk
Grafisch Goed, Rotterdam
(2.500 exemplaren)

coverfoto
Rijkswaterstaat

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

a9 krijgt landtunnel met elf rijstroken

In april is de aanbesteding van de a9 
 gaasperdammerweg gestart. rijkswaterstaat 
geeft opdracht om de weg te verbreden en een 
drie kilometer lange landtunnel aan te leggen.

De A9 Gaasperdammerweg is onderdeel van 
het grootschalige wegverbredingsprogramma 
Schiphol-Amsterdam-Almere. Zes  consortia zijn 
nog in de race voor het  DBFM-contract. Het project 
omvat onder meer de  aanleg van een landtunnel 
met vijf tunnelbuizen. Eind 2020 moet het project 
gereed zijn.

Lees het complete artikel via www.cob.nl/nieuws

                                                                                                     

Brazilië gaat voor nederlandse expertise 

royal haskoningdhV heeft de opdracht gekre-
gen om het ontwerpproces voor een nieuw aan 
te leggen zinktunnel in de grootste zeehaven 
van Brazilië te ondersteunen.

De nieuwe tunnel zorgt voor een directe  verbinding 
tussen de steden Santos en Guarujá. Een brug 
was geen optie gezien de kosten en de negatieve 
impact ervan op de stad. Mede op advies van Royal 
HaskoningDHV is gekozen voor een vijfhonderd 
meter lange zinktunnel. Het  ingenieursbureau 
zal het ontwerpproces sturen en inhoudelijk 
begeleiden.

Lees het complete artikel via www.cob.nl/nieuws

                                                                                                    

gevraagd: meedenkkracht

het cOB bruist van de energie en ideeën, maar 
om het ondergronds bouwen écht verder te 
 brengen, hebben we uw hulp nodig. Uw experti-
se, kennis, ervaring, netwerk, visie... doet u mee?

• COB-Academy
Met de COB-Academy willen we de stap van 
 theorie naar praktijk verkleinen. De precieze vorm 
en invulling moeten nog worden uitgewerkt.  
Uw ideeën zijn hierbij van harte welkom.

• COB-Congres
Op 31 oktober 2013 is het COB-congres. We 
ontvangen graag suggesties voor het programma, 
zoals een bijzondere spreker, een mooi project of 
een onderwerp waar u meer over wilt weten.

• De Onderbouwing
Heeft u nieuwtjes, projecten of achtergrond-
verhalen voor de Onderbouwing van september? 
Laat het ons dan weten! Suggesties moeten 
 binnen zijn vóór maandag 17 juni 2013.

Neem contact op via info@cob.nl 
of 0182 540 660.
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