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Bouwen met 

hindernissen

Onder de rook van de Groningse Martinitoren 

wordt gewerkt aan het Groninger Forum, een 

centrum voor populaire cultuur, informatie en 

actualiteit, met ondergronds een fietsenberg-

ing en een vijflaagse parkeergarage. De locatie 

is in meerdere opzichten een uitdaging.

De bouwplaats ligt precies op een uitloper van de 
Drentse Hondsrug. Er kunnen hierdoor grote zwerf-
keien in de bodem zitten, die vooraf moeilijk te 
 lokaliseren zijn. Aannemer BAM heeft bij het ontgra-
ven van de bouwkuip al meerdere keien blootgelegd en 
vergruisd of verwijderd. Een aantal is geschonken aan 
de Groningse beeldend kunstenaar Derk den Boer, die 
in zijn land art-projecten vaak met zwerfstenen werkt.

BAM startte in oktober 2013 met de diepwand-
constructie voor de fundering van het Groninger 
Forum en het nieuwe stadsplein. Er werden ruim 
vijfenzeventig diepwanden van vijfentwintig meter 
lang en een halve meter dik in de bodem gevormd. Zo 
is een bouwkuip met een omtrek van tweehonderd-
zeventig meter gemaakt. Tijdens het ontgraven wordt 
de bouwkuip volgepompt met water om zo tegendruk 
te geven en de wanden stabiel te houden. Als de 
bouwput is uitgegraven en geheel met water is gevuld, 
kan er worden begonnen met het storten van de 
keldervloer. Dat gebeurt met behulp van een stortpijp 
die onderwaterbeton aanbrengt op de bouwputbodem. 
Duikteams zullen tijdens het storten controleren of de 
gehele constructievloer goed wordt gevuld. Om ervoor 
te zorgen dat er tijdens het uitharden geen naden ont-
staan, mag het storten niet worden onderbroken. De 
vloer moet één geheel worden om sterk genoeg te zijn.

De materialen worden op basis van het Just-in-Time 
principe aangeleverd vanaf een satellietbouwplaats, 
omdat de bouwplaats zelf midden in het centrum ligt, 
pal achter de historische bebouwing van de Groningse 
binnenstad. Door gebruik te maken van een satelliet-
bouwplaats buiten het stadcentrum wordt de parkeer-
druk en verkeersoverlast rondom de bouwplaats zoveel 
mogelijk beperkt.

Ga voor meer informatie naar de digitale versie van  

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

Foto: Marieke Kijk in de Vegte

In focus
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Een dubbele uitdaging

‘Zo doen we dat’ is de titel van het COB-congres dat we in samen-
werking met Geo-Impuls op 31 oktober aanstaande organiseren. 
Het is ook de titel van het themagedeelte in deze Onderbouwing. 
‘Zo doen we dat’ staat voor de vermetelheid, onverschrokkenheid 
en inventiviteit waarmee problemen in ondergrondse projecten zijn 
en worden opgelost.

Wat mij betreft verwijst ‘Zo doen we dat’ echter niet naar een 
 nirwana van zelfgenoegzaamheid. We zoeken namelijk altijd 
de grenzen op (en overschrijden ze soms) van wat we kunnen; 
 projecten moeten sneller, beter én goedkoper. Dat vereist dat 
we twee ogenschijnlijk tegenstrijdige aspecten van ons werk 
moeten kunnen combineren, namelijk kennisborging en kennis-
vernieuwing: een dubbele uitdaging.

Kennisborging stelt ons in staat om voortdurend op de schouders 
van reuzen te staan. Daarvoor moeten die reuzen de vooruitgang 
die elke dag wordt geboekt opmerken, en bereid zijn om vast te 
leggen en over te dragen wat ze weten en kunnen. Dat vereist een 
houding van stilstaan en reflecteren, het liefst al voordat een nieuw 
project begint.

Kennisvernieuwing is van belang om projecten aan te gaan die we 
nog niet in de vingers hebben. Ik wil één uitdaging noemen die door 
de invoering van de landelijke tunnelstandaard in het oog springt. 
Dat is het bouwen van een integrale tunnel: een systeem van civiele 
constructies, technische installaties, industriële automatisering en 
menselijk handelen dat nu ‘aantoonbaar’ moet werken. Het zal nog 
wel even duren voordat we dat goed onder de knie hebben, maar de 
ontwerpleider die de systeemarchitectuur begrijpt en de genoemde 
disciplines kan verbinden, zal naar mijn idee de echte ingenieur van 
de toekomst zijn.

Met de slogan ‘Steek je kop niet in het zand, maar wel in de bodem’ 
roept Geo-Impuls op om geotechnische risico’s niet te negeren, 
maar te onderzoeken en te beheersen. Ik stel voor dat we hier een 
kreet aan toevoegen: ‘Steek je kop eens in een andere discipline en 
probeer die in je wereldbeeld op te nemen’. Geo-Impuls en het COB 
organiseren het COB-congres dit jaar samen: zo doen wij dat.

Merten Hinsenveld 

Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 0182-540660 

VOORWOORDINHOUD

 
THEMA: ZO DOEN WE DAT

Innovaties die het ondergronds bouwen 
verder helpen, zijn uiteraard belangrijk. Maar 
daar gaat wat aan vooraf: er zijn mensen die 
het dóen. Die opgaven niet uit de weg gaan, 
maar ten strijde trekken. In dit blad een aantal 
voorbeelden.

Slimmigheden in de Sluiskiltunnel
Vindingrijke oplossingen zorgen ervoor dat het complexe 
project binnen de gestelde tijd gerealiseerd kan worden.

Ondergrond als één geheel
Alle ondergrondse belangen in een vroeg stadium op tafel: zo 
komt de gemeente Amsterdam tot succesvolle projecten.

Verbeelden, dromen, aandacht 
Om de ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad te 
betrekken, kiest Rotterdam voor de verbeelding.

Logistieke legpuzzel in ’s-Hertogenbosch
Door het nét even anders te doen, kan parkeergarage Vonk en 
Vlam in harmonie met de omgeving aangelegd worden.

Bouwen met bodemschatten in Utrecht
Archeologische vondsten vormen in Utrecht geen hindernis, 
maar juist een meerwaarde.

PRAKTIJK
Grondradar voor ondergrondse afvalcontainers
Gemeente Den Haag wil in een jaar tijd negenhonderd 
ondergrondse afvalcontainers plaatsen. Innovatieve 
detectietechnieken maken het mogelijk.

KIVI NIRIA TTOW op bezoek in China
De schaalgrootte van projecten, de snelheid en de enorme 
ambitie van de Chinese overheid zijn overweldigend.

Interactief met bodeminformatie
De SKB-BodemTool combineert bodem- en omgevingsinfor-
matie uit verschillende bronnen en toont het effect van 
maatregelen.

SPECIALS
Speciale editie COB-congres 2013
Op 31 oktober aanstaande organiseren we ons congres… 
samen met Geo-Impuls! We presenteren het programma  
in vogelvlucht.

Geo-Impuls strijdt op drie fronten
Ter ere van ons gezamenlijke congres: een overzicht van 
Geo-Impulsactiviteiten.

EN VERDER
IN FOCUS Ondergronds in hartje Groningen

DE VISIE VAN… Léon Verhoeven, businesslijndirecteur Milieu bij 

Oranjewoud

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Mandy Korff (Deltares/Cambridge),  

impact diepe ontgravingen in stedelijk gebied

COB-UPDATE Extra uitgebreid overzicht van onze initiatieven en 

projecten 

DE DIALOOG Convenant voor kabel- en leidingwerk in Tilburg

ZO KAN HET OOK Natuurlijk ondergronds

KORT, LEZEN, DOEN Op de hoogte en op de agenda
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Lef tonen, je kop 

boven het  maaiveld steken, 

slim omgaan met techniek, con-

tracten, wet- en regel geving: zo pak-

ken we belang rijke opgaven op het 

gebied van  ondergronds bouwen aan. 

In samenwerking met  Geo-Impuls 

 presenteren we vele  voorbeelden 

op het COB-congres. In deze 

 Onderbouwing  trappen 

we af.

 
 

Er zijn tal van (technische)  inno- 
vaties te  noemen die het  ondergronds 

 bouwen verder  hebben gebracht. Toch is de 
 innovatie zelf in veel  gevallen niet het belangrijkst. Het 

gaat om het dóen. Er zijn  mensen die actie onder nemen 
om processen te versnellen,  kosten te  besparen, projecten te 

stroomlijnen, risico’s te verkleinen of overlast te beperken. We 
 vinden de oplossingen in elk project.

Het artikel over de Sluiskil tunnel laat zien dat we de opgave om sneller en 
goedkoper te bouwen, effectief kunnen aanpakken met slimmig heden. 
In Nederland vergt ook het inpassen van ondergrondse  bouwwerken 
in dichtbevolkt gebied veel van onze inventiviteit. De verhalen in het 
 themagedeelte over Schatkamer II onder het D omplein in Utrecht 

en parkeergarage Vonk en Vlam in ‘s-Hertogenbosch spreken voor 
zich.  Hieruit blijkt ook hoe nuttig & noodzakelijk het is om op tijd 

over de  ondergrond na te denken. De  gemeenten  Rotterdam 
en  Amsterdam zijn zich daar goed van bewust. In deze 

 uitgave vertellen ze hoe zij aandacht voor de 
 ondergrond in hun organisatie  verankeren. 

‘Zo doen we dat’ in volle glorie.

THEMA

  Zo doen we dat! 



Integrale aanpak leidt tot 
slimme oplossingen

INTERVIEW | CHRIS HAKKAART, ONTWERPMANAGER COMBINATIE BAM-TBI

Het westelijk tunnelgebouw van de Sluiskiltunnel staat niet zoals gebruikelijk op de breedte van 

de hele tunnel, maar alleen op de noordbuis. Die ingreep bespaart vier tot vijf maanden in het 

bouwproces. De excentrische plaatsing maakte het mogelijk dat eerder kan worden gestart met 

de tunneltechnische installaties. Het is een van de zichtbare effecten van de samenwerking tussen 

Koninklijke BAM Groep NV en TBI Holding NV . 
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Sluiskiltunnel lost  
knelpunt op

De Sluiskiltunnel ligt onder het 

drukbevaren K anaal van Gent naar 

Terneuzen. De brug in de N62 (de 

verbinding Westerschelde tunnel  

– Gent) die het kanaal kruist – en 

straks  beschikbaar blijft voor het 

spoor en langzaam verkeer – staat 

dagelijks minstens vijf uur open. De 

congestie op de N62 leidt tot  grote 

econo mische schade. De Sluis-

kiltunnel maakt daar vanaf 2015 

een einde aan.

De Sluiskiltunnel is een geboor-

de tunnel met twee buizen van 

1.145 meter lengte met  ieder twee 

 rijstroken. Het diepste deel ligt ruim 

 vierendertig  meter beneden NAP.  

De tunnel kruist op drie plaatsen  

een spoorlijn. Het Sluiskiltunnel-

project omvat verder de aanleg van 

kanteldijken aan beide zijden van 

de tunnel, een nieuwe spoorbrug 

boven de tunnelbak, een tijdelijke 

spoorbrug, zes kilometer weg en de 

toeritten en verkeerspleinen voor de 

aansluiting op de N61 en N62.



Ontwerpmanager Chris Hakkaart bracht een groot 
aantal integrale oplossingen binnen het project in 
kaart. “We hebben het dan niet over uitvindingen 
of innovaties, maar over slim combineren”, aldus 
 Hakkaart. “Het zijn oplossingen die voortkomen uit 
de wens om knelpunten in tijd en in de samenwerking 
tussen verschillende disciplines te ondervangen.” 

Geen harmonica
“In een samenwerking tussen verschillende  disciplines 
heb je ieder je eigen verantwoordelijkheid én een 
grijs gebied, waar dat niet altijd meteen duidelijk 
is. Dat vergt afstemming en de wil om jezelf steeds 
de vraag te stellen of de ander ook door kan met 
zijn werk. Zeker in een project als de Sluiskiltunnel 
is de planning geen harmonica die je naar believen 
verder in elkaar kunt drukken. Je moet afstemmen 
en met slimme  oplossingen komen die het mogelijk 

 maken dat meer werkzaamheden gelijktijdig kunnen 
plaatsvinden. Ondanks dat er altijd de druk is om snel 
te handelen, moet je voor dit soort oplossingen af 
en toe even  afstand kunnen nemen. Je hebt tijd voor 

reflectie nodig. Achterover leunen, ijsberen en jezelf 
de vraag stellen: ‘Kunnen we dit ook anders oplossen?’ 
Ruimte houden voor die reflectie vergt overigens wel 
 volharding. Je moet blijven motiveren en overtuigen. 
Dat wordt me niet altijd in dank afgenomen, maar het 
is wel nodig als je partieel wilt ontwerpen.”

‘‘Kunnen we dit ook  
anders oplossen?’’

De artist impression toont de inpassing van de tegenlichtschermen. (Beeld: CBT)
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Combinatie BAM-tBI

De bouwcombinatie voor de 

 Sluis kiltunnel is een samenstelling 

van de twee concerns Koninklijke 

BAM Groep NV en TBI Holding NV. 

 Onder de combinatie werken vier 

 bedrijven samen: BAM Civiel, Wayss 

& Freytag Ingenieurbau, Croon en 

Mobilis. BAM Civiel en Mobilis zorgen 

voor het civieltechnische werk, zoals 

het  betonwerk rondom en in de 

 tunnel, de kunstwerken (viaducten, 

bruggen, en dergelijke) en de 

 wegenbouw. Wayss & Freytag 

 Ingenieurbau  verzorgt de boorwerk-

zaamheden. Croon Elektrotechniek 

doet het  installatiewerk. Het project 

wordt uitgevoerd in opdracht van BV 

Kanaal Kruising Sluiskil (BV KKS).  

De provincie Zeeland is de opdracht-

gever van BV KKS.



Het proces van partieel ontwerpen vergelijkt Hakkaart 
met het pellen van een ui. “Je pakt schil voor schil op 
en als je het over een schil eens bent, kun je door. Voor 
die aanpak heb je niet alleen je eigen organisatie, maar 
ook de opdrachtgever nodig. Dat is bij de Sluiskil tunnel 
gelukt, al was het in het begin soms moeilijk. Maar 
allengs groeit het vertrouwen en is er meer begrip voor 
elkaars discipline.”

Alles tegelijk
De slimme, tijd- en geldbesparende oplossingen zijn 
het rechtstreeks gevolg van de samenwerking tussen 
civiel en installatietechniek. Chris Hakkaart: “We 
hebben gewerkt vanuit één gecombineerd  3D-model 
waarin momenteel civiel, elektrotechniek en werktuig-
bouw zijn gecombineerd. We hebben alle disciplines in 
één gebouw bij elkaar gezet en meteen vanaf de start 
van het tunnelontwerp laten beginnen. Door partieel 
te ontwerpen kon de  uitvoering vroegtijdig starten.” 
Net als het draaien van het  tunnelgebouw, dateert 
deze keuze al uit de tenderfase. Daar  moesten be-
schikbare tijd, mankracht en kosten immers in balans 
worden gebracht. Verschillende slimme  oplossingen 
hebben daaraan bijgedragen, zoals het meteen inte-
greren van tegenlichtschermen in het ontwerp voor de 
toeritten, het intekenen van een apart, manshoog ka-
naal voor kabels en leidingen onder het wegdek van de 
tunnel en het integreren van de brandwerendheidsei-
sen in het beton van de  segmenten van de boortunnel, 
waarmee een tijdrovende afwerking met een brandwe-
rende coating achteraf werd voorkomen.

Maar ook ‘onderweg’ bleken er nog tal van optimali-
saties mogelijk. Omdat er geen tijd was om het beton 
van het dichtblok voor de tunnelboormachine lang 
genoeg te laten uitharden, werd het verhardingsproces 
gemonitord, waardoor tot snellere vrijgave besloten 
kon worden. Juist bij dit soort oplossingen heeft Chris 
Hakkaart het over ‘durven en doen’. “Er is niet altijd 

tijd om oplossingen tot de laatste snik uit te schrijven 
en aan te tonen. Je moet ook durven vertrouwen op 
ervaring. Je probeert iets nieuws met het vertrouwen 
dat het goed komt.”

Soms is het iets makkelijker. Bij de kruising van een 
aantal hoogspanningskabels moest een oplossing 
 gevonden worden voor het mogelijkerwijs te veel 
opwarmen van die kabels als gevolg van het aan te 
brengen zanddek. Luchthappers in combinatie met 
gestapelde kratten, die normaal gesproken worden 
gebruikt voor wateropslag onder parkeerplaatsen, 
vormen een ondergronds ventilatiekanaal, waarmee 
wordt voorkomen dat de hoogspanningskabels te 
warm worden. Het gaat om een bestaand product 
waarvan de constructieve capaciteit al eerder is aan-
getoond. “Dan is het nog een kwestie van het vergaren 
van alle informatie en afstemming met betrokken 
partijen”, vertelt Chris Hakkaart. “Aanvankelijk werd 
een betonnen overkluizing als oplossing aangedragen. 
Maar die zou je moeten funderen en dat is kostbaar. 
Dan komt het erop aan dat je doorvraagt. Toen bleek 
dat het om een ventilatieprobleem ging, kwamen de 
alternatieven. Met de krattenoplossing als resultaat.”

niet altijd zichtbaar
Achteraf zijn slimme oplossingen vaak niet meer 
zichtbaar. Wie weet na de oplevering nog wat de 
reden was achter de locatie van het tunnelgebouw? 
Laat staan dat iemand zich afvraagt waarom er een 
ventilatie kanaal onder de weg doorloopt. Toch zijn het 
de slimme oplossingen die meehelpen een project 
binnen planning te realiseren.

Meer informatie
Bekijk voor meer informatie dit artikel in de 

 Verdieping: www.cob.nl/verdieping

Chris Hakkaart is inte-

graal ontwerpmanager bij 

BAM Civiel. Hij is de  afgelo- 

pen decennia betrok-

ken  geweest bij de aan-

leg van een groot aantal 

tunnels. Hij  begon als 

jonge ingenieur bij de 

 Oosterscheldewerken en was  

al in de jaren tachtig  betrok- 

ken bij de aanleg van  afzink- 

tunnels in de Verenigde 

 Staten.

De tunnelboormachine voor de Sluiskiltunnel is speciaal gebouwd voor het project. Het snijrad heeft een doorsnede 

van elf meter en is aangepast aan de Zeeuws-Vlaamse bodem. Per dag wordt zo’n tien meter tunnel aangelegd. 

(Foto: Harry Bijl)
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Aandacht de ondergrond als één geheel

Voorlichting Rotterdam kiest voor de verbeelding

In december 2012 stond het relatiemagazine van de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke 

Ordening in het teken van de ondergrond. Was het zomaar een thema of zit er meer achter? 

Dat laatste, zo blijkt.

Frans Dubbeldam, planoloog bij DRO en een van de ini-
tiatiefnemers van het themanummer: “We hebben PLAN 
Amsterdam aangewend als middel om verder te komen 
op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. We wilden 
laten zien dat de ondergrond één geheel is, dat allerlei 
vakgebieden hier samenkomen. Het magazine moet 
vooral oproepen tot nadenken, zodat de verschillende 
gemeentelijke disciplines naar elkaar gaan luisteren.”

Een van de artikelen ging over het Coördinatiestelsel. Au-
teur Michiel Wentholt, adviseur bij Bureau Stadsregie van 
de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV): “Daar 
stemmen we projecten met elkaar af, proberen we werk 
te combineren en bekijken we de impact op onder meer 
bereikbaarheid en veiligheid.” Het Coördinatiestelsel 
richt zich vooral op kabels en leidingen, maar sinds kort 
wordt er ook een quickscan gemaakt van onderwerpen als 
archeologie, bodem verontreiniging, bomen, explosieven, 
energiekeuzes en grondwater. Dubbeldam: “Als er nu een 
project wordt behandeld, buigen mensen uit zes sectoren 
zich over het project. Dan krijg je echt een totaalplaatje.”

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

Dromen is een woord dat regelmatig 

 terugkomt in een gesprek met Ignace van 

Campenhout, Kees de Vette en Petra van der 

Lugt van Ingenieursbureau Rotterdam. Zij 

werken al langer aan het zichtbaar maken 

van de ondergrond en het betrekken van die 

 ondergrond bij ruimtelijke ontwikkelingen in 

de stad. Nu hebben zij hun pijlen ook gericht 

op bestuurders en jongeren.

Bijna drie jaar geleden presenteerde Ignace 
van Campenhout tijdens het COB-congres al de 
 ‘stoplichtenkaart’; een eenvoudig hulpmiddel dat 
planontwikkelaars in een oogopslag laat zien waar je 
makkelijk iets in de ondergrond kunt doen en waar je 
zeker voor hoge kosten komt te staan.
Maar Van Campenhout wil verder. Naar bestuurders 
en naar middelbare scholen. Van Campenhout: “Naar 
het moment voordat bestuurders bestuurders worden. 
Als je medestanders wilt, moet je ervoor zorgen dat 
mensen goed zijn voorgelicht. De verbeelding is de 

basis. We willen ze laten dromen. Net als een architect 
met een droom kan overtuigen om een toren op Zuid 
te bouwen, willen wij mensen naar de mogelijkheden 
van de ondergrond laten kijken.”

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

Tijdens de GeoWeek in april 2013 werden leerlingen van het Develstein 

College uit Zwijndrecht rondgeleid langs Rotterdamse ondergrondse 

bouwwerken en infrastructuur. (Foto: Peter Dorsman)

Michiel Wentholt, 

DIVV Amsterdam

Frans Dubbeldam, 

DRO Amsterdam

Ignace van Campenhout, 

Ingenieursbureau 

Rotterdam

Onder de IJburglaan lopen er tussen de boomwortels onder meer leidingen 

voor huishoudwater, stadsverwarming, gas, telecom en elektra. (Tekening: 

Robert Heit)

THEMA KORT  •  De complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping
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Kees Groeneveld, 

Martens en Van Oord

Guido Bosman, 

Heijmans

Raoul Beckers, 

gemeente 

’s-Hertogenbosch

Theo van Wijk, 

Stichting Domplein 2013

Ed Smienk, ABT

Meerwaarde natte ontgraving beperkt overlast in ’s-Hertogenbosch

Inpassing tweeduizend jaar diep in de ondergrond

Natte ontgraving van de bouwkuip voor 

 parkeergarage Vonk & Vlam in ’s-Hertogen-

bosch beperkt het aantal vrachtwagenrit-

ten met tachtig tot honderd per dag. Ruim 

 honderdduizend kubieke meter zand wordt 

via een leiding afgevoerd naar de Zuid- 

Willemsvaart en van daar per schip vervoerd. 

De natte ontgraving wordt uitgevoerd 
door Martens en Van Oord. Kees 
 Groeneveld, manager Specialistisch 
grondverzet: “Vooraf hebben we met 

grond boringen en sonderingen de 
samenstelling van de grond vastgesteld. 

Het is  grotendeels zand, zodat deze techniek goed 
toepasbaar is. We zuigen het zand tot veertien meter 
diep weg en pompen het via een buis over zeshonderd 
meter naar een schip in de  Zuid-Willemsvaart.”

Projectmanager Guido Bosman van aannemer 
 Heijmans: “De natte ontgraving komt volledig op het 
conto van de EMVI (Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving )-eisen ten aanzien van de beperking van 
bouwhinder. Het levert geen optimalisatie in tijd en 
het is duurder dan droog ontgraven. Maar wij hebben 

ervoor gekozen en ermee gescoord bij de gemeente.” 
Raoul Beckers, projectleider bij de Dienst Realisatie  
en beheer van de gemeente ’s-Hertogenbosch:  
“We  hebben op basis van onze eigen cijfers een 
 bandbreedte voor de kosten aangegeven. Wie 
 daaronder ging, kon geen extra punten verdienen, 
waardoor de EMVI-eisen echt meetelden.”

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

“ Tweeduizend jaar geschiedenis aanraakbaar 

en beleefbaar maken voor burger en toerist, 

dat is wat we hier willen bereiken.” Theo van 

Wijk, initiatiefnemer van Domplein 2013,  

vat in een zin het project Schatkamer II samen;  

een  museum annex archeologische opgraving 

onder het Domplein in Utrecht.

In Utrecht worden de archeologische overblijfselen 
niet naar een museum gebracht, maar wordt het 
museum naar de overblijfselen gebracht. Met andere 
woorden, het museum wordt om de overblijfselen 
heen gebouwd. Zo blijft belangrijk archeologisch erf-
goed in situ bewaard en tegelijkertijd toegankelijk ge-
maakt. Een unieke oplossing waar met belangstelling, 
maar soms ook met argusogen, naar wordt gekeken.
 
Het ongeschonden in situ bewaren van archeologische 
overblijfselen is niet de enige randvoorwaarde die bij 
aannemer ABT tot hoofdbrekens leidde. Uitgangspunt 
is ook dat het Domplein op het oude maaiveldniveau 
en met behoud van de bestaande functie als evene-
mentenlocatie gehandhaafd blijft. Het project startte 
met een intensieve voorbereiding. Ed Smienk, hoofd 

adviesgroep civiele techniek van ABT vertelt in de 
Verdieping over de technische uitdagingen.

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

Rondom de archeologische overblijfselen is een damwand in de grond 

gedrukt. (Foto: Stichting Domplein 2013)

Voor het wegzuigen van het zand is er een kraan met cutterzuiger op een 

ponton in de bouwput geplaatst.(Foto: Martens en Van Oord)
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van

“Door zijn brede ledennetwerk, zowel 
 publiek als privaat, vind ik het COB uitermate 
 geschikt om kennis over het gebruik van onze 
 ondergrond aan elkaar over te dragen. Een 
multidisciplinair kennisbedrijf als Oranjewoud, 
met grote adviesonderdelen op het gebied van 
bodem, ruimtelijke ordening en ondergrondse 
infra, wil hieraan een actieve bijdrage leveren. 
Wij kiezen daarbij altijd voor een praktische 
insteek.

Lef
Het is een goede ontwikkeling dat we in 
 Nederland de waarde van de ondergrond 
steeds meer meenemen in onze plannen. Veel 
 gemeenten en provincies hebben uitgewerkte 
ondergrondvisies en beleidsdocumenten. 
 Veelal zijn deze documenten echter een 
 opsomming van alle ondergrondissues met 
daarbij de mogelijkheden en onmogelijk-
heden. Bovendien worden alle issues als even 
belangrijk ervaren. De urgentie om keuzes te 
maken wordt gelukkig voelbaar, maar er is 
nog onvoldoende kennis beschikbaar over de 
consequenties van keuzes. Of het politieke lef 
ontbreekt. Houden we locaties beschikbaar 
voor optimaal gebruik van bodemenergie, de 
winning van mineralen of grondwater? Dit 
zijn voorbeelden van primaire keuzes die van 
 invloed zijn op ondergrond en bovengrond. 
Door het maken van heldere keuzes worden 
onzekerheden  weggenomen en wordt het 
voor private partijen interessanter om in de 
 ondergrond te  investeren. 
 
Kiezen
We staan voor complexe vragen, vaak nog 
 zonder antwoord. Kijken we naar de opgaven 
vanuit inhoud, proces, organisatie of  strategie? 

Waar ligt het precaire evenwicht tussen 
benutten en beschermen van de ondergrond? 
Vanuit welk perspectief benaderen we ver-
volgens de ondergrond: vanuit de klassieke 
bodemthema’s, de gewenste ruimtelijke of 
infrastructurele ontwikkelingen of de toekom-
stige maatschappelijke opgaven? En als er dan 
antwoord is op deze vragen, waarop, hoe en 
door wie wordt de regie gevoerd? 

Met elkaar moeten we bepalen wat echt 
 belangrijk is; nu, over tien jaar en voor volgende 
generaties. Dit is zeker niet alleen een opgave 
voor de centrale en lokale overheid. Juist de 
private sector en de burgers moeten nadruk-
kelijk onderdeel zijn van dit proces, en in een 
zo vroeg mogelijk stadium. Het is echter de 
uiteindelijke taak van de overheid nadrukkelijk 
de randen van het speelveld te bepalen door 
het stellen van heldere kaders. Oranjewoud 
helpt een aantal overheidsinstanties hierbij, en 
dat kunnen we nog beter door onze participatie 
in het COB.

Het maken van keuzes is een uitdrukkelijke 
voorwaarde om een ‘onzichtbare’ leef omgeving 
te creëren die toekomstbestendig is. Ik ben 
daarom ook zeer benieuwd hoe de rijks-
structuurvisie voor de ondergrond (STRONG) 
er uiteindelijk uit komt te zien. Durven kiezen 
levert echt op!”

Léon Verhoeven is businesslijndirecteur Milieu bij 
advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. Hij is 
binnen en buiten Oranjewoud nauw betrokken 
bij allerlei thema’s rondom regie en ordening van 
de ondergrond, onder andere bij het COB.

Durven kiezen levert echt op!

“ Waar we in onze zichtbare leefomgeving elke dag heel 

 nadrukkelijk en soms onbewust kiezen hoe we onze ruimte 

 willen  inrichten en benutten, staan we daar voor onze onzichtbare 

 leefomgeving, de ondergrond, vaak onvoldoende bij stil.  

Op zich is dat bijzonder, omdat de onomkeerbaarheid van keuzes 

 ondergronds vaak veel groter is dan bovengronds.”

(Foto: Vincent Basler)
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Uit de 

school  

geklaptOndergronds bouwen naast  

oude huizen: impact anders  

dan gedacht 

Het promotieonderzoek van Mandy Korff (Deltares, Cambridge University) biedt inzicht in de mecha-

nismen van de grond-gebouwinteractie bij op palen gefundeerde gebouwen naast diepe ontgravingen. 

Een van de conclusies is dat de voorbereidende en installatiewerkzaamheden soms meer effect hebben 

dan het uitgraven van de bouwput zelf. Korff pleit er dan ook voor de impact van die werkzaamheden 

beter mee te nemen, zodat een reëlere inschatting van de te verwachten vervormingen van de onder-

grond en huizen ontstaat. 

PROMOVENDA

Mandy Korff

PROJEC T

Response of piled buildings 

to the construction of deep 

excavations

WA AR

Cambridge University,  

Department of Engineering

‘Belangrijke bijdrage aan 

 toolbox ondergronds bouwen’

Prof. Robert Mair CBE, FREng, FRS

Geotechnical Engineering,

Cambridge University

Prof. ir. A.F. van Tol

Foundation Engineering,

TU Delft

Voor veel dichtbevolkte gebieden is ondergronds 
 bouwen essentieel voor de kwaliteit van de 
 bovengrondse leefomgeving. Deze projecten moeten 
in steeds complexere omstandigheden gerealiseerd 
worden, wat leidt tot diepere ontgravingen dichter bij 
bestaande bebouwing. Mandy Korff deed voor haar 
promotie aan Cambridge University onderzoek naar 
de grond-gebouwinteractie bij op palen gefundeerde 
gebouwen naast diepe ontgravingen. Ze richtte zich 
specifiek op oude (houten) palen in slappe bodem; 
een situatie die vaak voorkomt in oude steden gelegen 
aan water, zoals Amsterdam, New Orleans en Jakarta. 
Korffs studie kan gebruikt worden voor het ontwerp 
en de monitoring van diepe bouwprojecten in zulke 
gebieden.

Grootste impact
De meeste methoden om de respons van gebouwen 
te voorspellen, zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor 
boortunnels of voor gebouwen met een fundering op 
staal. Aan de hand van monitoringdata van de Noord/
Zuidlijn heeft Korff deze methoden gevalideerd voor 
gebouwen op palen. In de drie onderzochte diepe 
ontgravingen bleken werkzaamheden voorafgaand 
aan de ontgraving (zoals het verleggen van kabels 
en het maken van de diepwand) de grootste impact 
op het maaiveld en de gebouwen te hebben, niet de 
 ontgraving zelf. Het voorwerk was verantwoordelijk voor 
55 tot 75 procent van de grondzakkingen en 55 tot 65 
procent van de zakkingen bij gebouwen. Het onderzoek 
laat verder zien dat de maaiveldzakkingen achter de 
bouwputwanden groter zijn dan de wandvervormingen.

Rekenmodel
Korff ontwikkelde en testte een analytische methode 
om het gedrag van op palen gefundeerde gebouwen 

naast ontgravingen in kaart te brengen. De methode 
houdt onder meer rekening met de reductie in draag-
kracht als gevolg van de lagere gronddruk, zakkingen 
door grondvervormingen onder de paal en het ontstaan 
van negatieve (alsook positieve) kleef door relatieve 
bewegingen van de grond en de paal. 

Bij grondverplaatsingen verschilt de respons van een 
paal met de punt in een zandlaag significant van die 
van een kleefpaal. De meeste palen ontlenen hun 
draagvermogen echter zowel aan de puntweerstand als 
de kleef. In het rekenmodel hangt de respons zodoende 
af van vele factoren: de belasting, de hoeveelheid 
 puntweerstand en kleef van de paal, de grootte en vorm 
van de grondverplaatsingen per diepte en de verdeling 
van de maximale kleef per diepte.

Gevoelig
Met behulp van het rekenmodel heeft Korff voor een 
aantal gebouwen langs de Noord/Zuidlijn de  relatie 
tussen de grond- en paalzakkingen onderzocht. Hieruit 
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“Mandy Korffs promotieonderzoek is gebaseerd op recente ervaringen 

opgedaan tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. De 

bouwputten waren hierbij extreem diep, maar ook veel ondiepere ont-

gravingen hebben grote invloed op de bebouwing. Mandy heeft een 

model ontwikkeld waarmee die invloed goed geanalyseerd kan worden 

en dat is een belangrijke bijdrage aan de ‘toolbox’ voor ondergronds 

bouwen. Wereldwijd vinden diepe ontgravingen vaak plaats naast 

gebouwen met een paalfundering. De eigenaren van deze gebouwen 

willen uiteraard niet dat een ontgraving nadelige effecten heeft op 

hun (ondergrondse) infrastructuur of gebouw. Een betrouwbare 

inschatting van de impact op paalfunderingen is dan ook essentieel. 

Daarnaast heeft Mandy specifiek gekeken naar het gedrag van oude 

houten palen onder historische gebouwen. Overal ter wereld worden 

ontgravingen en tunnelprojecten uitgevoerd in historische steden 

waarin zowel moderne als oude gebouwen gefundeerd zijn op houten 

palen. Voor deze projecten zijn de onderzoeksresultaten  

zeer  relevant.”

 

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

blijkt onder meer dat gebouwen zonder kelder en 
 gebouwd vóór 1900 het meest gevoelig zijn voor grond-
verplaatsingen. Bij alle andere gebouwen hangt de 
zakking van palen vooral af van de belasting.  Metingen 
in de Dapperbuurt laten zien dat oude  houten palen 
zo’n veertig procent minder kleef hebben dan nieuwe 
houten palen. Mogelijk ontstaat er door rotting een 
gladde laag rondom de paal, wat invloed heeft op zowel 
de positieve als negatieve kleef.

Korff heeft ook gekeken naar de relatie tussen schade 
aan gebouwen en de grond- en paalzakkingen. Haar 
onderzoek laat zien dat gebouwen het meest beïnvloed 
worden tijdens de voorbereidende werkzaamheden. 
Tijdens het ontgraven vervormden de gebouwen 
gemiddeld minder dan tien millimeter. De impact van 
grondzakkingen op het gebouw hangt ook af van de 
relatieve stijfheid van het gebouw ten opzichte van de 
grond. Hiervoor heeft Korff recente methoden voor 
schadebeoordeling geëvalueerd, en deze blijken tot 
realistische resultaten te leiden. 

toepassing
Het rekenmodel kan worden toegepast bij vele soorten 
ondergrondse bouwactiviteiten; van diepe bouw putten 
en boortunnels tot het onderkelderen van huizen. Ook 
andere funderingen dan houten palen kunnen met 
het nieuwe rekenmodel worden beoordeeld. De studie 
biedt zodoende mogelijkheden om het ontwerp proces 
van bouwputten te verbeteren en de monitoring beter 
in te richten: nu duidelijk is dat voorbereidingen (zoals 
het installeren van wanden) meer impact kunnen 
 hebben dan het ontgraven zelf, kan de  monitoring 
hierop worden aangepast.

De eerste resultaten van Korffs onderzoek zijn al 
opgenomen in de COB-rapportage Ontwerprichtlijn 
voor bouwputten in stedelijk gebied (F530). Het is de 
bedoeling de overige resultaten in een toekomstige 
vernieuwde versie van deze richtlijn op te nemen.

Figuur 1: De grondzakkingen ten gevolge van 

voorbereidende werkzaamheden (tot aan het 

maken van het dak van de bouwputten), afgezet 

tegen de afstand tot de bouwputwand. De 

waarden zijn genormaliseerd met de lengte van 

de wand (Hw), omdat blijkt dat dit voor deze 

werkzaamheden tot betere resultaten leidt dan 

normalisatie met de ontgravingsdiepte.

Figuur 2: Vorm van de grondzakkingen ten 

gevolge van ontgraving, afgezet tegen de afstand 

tot de bouwputwand. De waarden zijn 

genormaliseerd met de maximale zakking achter 

de wand (Smax). Zichtbaar is dat dicht bij de 

wand de vervormingen kleiner zijn dan op een 

afstand van circa vijftig tot honderd procent van 

de ontgravingsdiepte.
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COB-congres 2013
in samenwerking met Geo-Impuls
31.10.2013  Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Introductie door
Merten Hinsenveld,

directeur COB

De Waterwolftunnel is zonder al te veel problemen geopend 
door een intensieve samenwerking tussen de projectorganisatie, 
beheerder, bevoegd gezag en de hulpdiensten.
Ingrid den Ouden (NedMobiel) en Albert Kandelaar (provincie Noord-Holland)

Combiplan Nijverdal  combineert een weg en spoorlijn in één tunnel. 
Hoe hebben Rijkswaterstaat en ProRail hier samengewerkt, met 
name met het oog op de nieuwe tunnelwet?
Bernadette Paping (ProRail) en Benny Nieswaag (Rijkswaterstaat)

Bij ZuidasDok is de bouwruimte zeer beperkt. Dat leidt tot de 
nodige uitdagingen op het gebied van zowel (geo)techniek als 
omgevingsmanagement.
Harry Lammeretz (Rijkswaterstaat) en Steven Delfgaauw (Witteveen+Bos)

Hoe heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij parkeergarage Vonk & 
Vlam zo weten in te zetten op kwaliteit? Welke rol speelden de EMVI-
criteria? Hoe heeft Heijmans hier invulling aan gegeven?
Raoul Beckers (gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Frans Viveen (Heijmans)

Maak kennis met... de nieuwe Landelijk Tunnelregisseur
Tijdens deze interactieve sessie vertelt Jaap Heijboer, sinds 1 juni jl. 
de nieuwe LTR, over zijn bevindingen na honderdvijftig dagen en zijn 
missie voor de komende vijf jaar. Hij hoort graag uw reactie!

Maak kennis met... de resultaten van Geo-Impuls (GeoTop) 
Geo-Impuls heeft in vier jaar tijd al veel opgeleverd. Wat betekenen de 
resultaten voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus 
en kennisinstituten? Onder leiding van onder meer Frithjof de Haan 
en Jacco Buisman (Movares) gaan we hierover in discussie.

ZAAL 1: Zo gaan we veilig open! ZAAL 2: Zo werkt Geo-Impuls!

RONDE 1

RONDE 2

RONDE 3

11.30 uur ontvangst met lunch, 17.00 uur afsluitende borrel

Dagvoorzitter 
Frithjof de Haan
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Frithjof in gesprek met... 
Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat
Een interview over uiteenlopende onderwerpen. Rijkswaterstaat heeft zijn 
kennis over water, verkeer en leefomgeving samengevoegd: wat is de relatie met 
ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik? En hoe kijkt hij aan tegen 
de winst van Geo-Impuls, het verplicht stellen van GeoRM, het afwegingskader 
ondergronds/bovengronds en de Bouwcampus? 

 is de bouwruimte zeer beperkt. Dat leidt tot de 
nodige uitdagingen op het gebied van zowel (geo)techniek als 
omgevingsmanagement.
Harry Lammeretz (Rijkswaterstaat) en Steven Delfgaauw (Witteveen+Bos)

Hoe heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij parkeergarage Vonk & 
zo weten in te zetten op kwaliteit? Welke rol speelden de EMVI-

criteria? Hoe heeft Heijmans hier invulling aan gegeven?
Raoul Beckers (gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Frans Viveen (Heijmans)

Hoe is er tijdens het ontwerp al rekening gehouden met het 
toekomstig beheer en onderhoud van de Sluiskiltunnel en hoe gaat 
de Westerscheldetunnel dit beheer uitvoeren?
Tin Buis en Ton Vrijdag (BV KKS), Michel Langhout (CBT) en Patrick Dankaart (N.V. 
Westerscheldetunnel)

De Eerste Coentunnel wordt zesenveertig jaar na de eerste 
openstelling grondig gerenoveerd. Tegen welke veiligheids- en 
civieltechnische uitdagingen loopt het renovatieteam aan?
Jan van Steirteghem (Besix), Alex Kirstein (Sophia Engineering), Ton Peters (Dura 
Vermeer), Dirk den Otter (Croon Elektrotechniek)

 de resultaten van Geo-Impuls (GeoTop) 
Geo-Impuls heeft in vier jaar tijd al veel opgeleverd. Wat betekenen de 
resultaten voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus 
en kennisinstituten? Onder leiding van onder meer Frithjof de Haan 
en Jacco Buisman (Movares) gaan we hierover in discussie.

Maak kennis met... nóg drie koplopers:
      * Detectie voor ondergrondse afvalcontainers
            Joop Kwak (IbDH) en Karel Meinen (TerraCarta)

      * De veelzijdigheid van GVK-leidingen
            George van Halteren (HOBAS)

      * Tilburgs convenant voor kabel- en leidingwerk
            Gemeente Tilburg, Enexis, Brabant Water

o werkt Geo-Impuls! ZAAL 3: Zo gaan we om met techniek!

Frithjof in gesprek met... 
Paul Janssen, projectdirecteur Rotterdamsebaan
Wat zijn zijn plannen met kennisontwikkeling voor, tijdens en na de 
aanbestedingsfase? Hoe gaat hij samen met netwerken van het COB en 
Stichting KIEN werken aan het meest duurzame tunnelontwerp? Hoe maken 
we EMVI-criteria voor duurzaam ondergronds bouwen beter geschikt en 
projectonafhankelijk? En heeft goed risicomanagement daar ook een plek in?

Uitreiking Schreudersprijs 2013 
door Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad 
We presenteren u de genomineerden: de vijf meest bijzondere prestaties op het 
gebied van ondergronds bouwen. Juryvoorzitter Johan Bosch zal de winnaar en 
eervolle vermelding bekendmaken.

+ aansluitend presentatie door de winnaar
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CoB-update

Zinkvoegen
Wellicht heeft u de uitvraag voorbij zien ko-
men: we starten dit najaar in samenwerking 
met Coentunnel Company en Rijkswaterstaat 
een onderzoek naar zinkvoegen. Over de 
levensduurverwachting van zinkvoegen in 
tunnels in Nederland blijkt veel onzeker-
heid te bestaan. Met het onderzoek willen 
we dit probleem structureel analyseren en 
beheersbaar maken. De financiering van 
de randzaken (begeleiding, faciliteiten) is 
 inmiddels geregeld en op 30 september 
vindt de startbijeenkomst plaats.

niet-rijkswegtunnels
COB-ambassadeur Evert Worm heeft de 
afgelopen maanden onderzocht in  hoeverre 
beheerders van niet-rijkswegtunnels  
behoefte hebben aan een plek om hun 
 kennis en ervaringen te delen, en of het  
COB hen hierin kan ondersteunen.  
Worm heeft onder meer gesproken met  
gemeenten en de beheerders van de 
 Kiltunnel, de Sluis kil tunnel en de 
Schipholtunnel. Het COB werkt nu een 
 voorstel uit voor  niet-rijksweg tunnel- 
 beheerders en -eigenaren.

De Eerste Coentunnel, een zinktunnel van 1283 meter lang, 

ging op 21 juni 1966 open. Begin 2013 werd gestart met de 

renovatie. (Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat)

Bij het COB gebeurt te veel om op te noemen. Op deze pagina’s 

 lichten we een tipje van de sluier op. U vindt de onderwerpen 

 uiteraard terug op onze website. Ga voor een overzicht naar de digitale 

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

Regie op de ondergrond
Na een eerste brainstormsessie in het voor-
jaar is het onderwerp Regie op de onder-
grond nader uitgewerkt tijdens de tweede 
bijeenkomst van het Platform O&O. Een 
aparte werkgroep heeft op 4 september jl. 
met behulp van de gidsmodellen van het mi-
nisterie van IenM de ideeën uit de platform-
bijeenkomst toegepast op project Binckhorst 
in Den Haag. Zo hebben ze onderzocht wat 
er in praktijk werkt en wat niet, en waar de 
knelpunten zitten.
 
Carrousel
De Carrousel Ondergrond en Ordening 
draait op volle toeren. In mei was er een 
inspirerende sessie over businesscases en 
verdienmodellen, waar de deelnemers aan 
het denken zijn gezet over het slim finan-
cieren van duurzaamheid en relaties leggen 
naar de ondergrond. In april en juni volgden 
verdiepende sessies over respectievelijk sys-
teemdenken en handelingsperspectieven. De 
onderwerpen werden uitvoerig behandeld, 
met veel ruimte voor discussie en reflectie.

Businesscase voor de ondergrond
Verdienmodellen kwamen niet alleen langs-
zij in de Carrousel (zie hiernaast), maar ook 
tijdens een bijeenkomst van het Platform 
O&O. Een belangrijke conclusie was dat de 
(verdeling van) kosten en baten van onder-
gronds bouwen niet altijd helder zijn. Baten 
zoals een verbeterde leefomgeving zijn bij-
voorbeeld niet (direct) in geld uit te drukken. 
Het COB kijkt nu of we de opbrengsten van 
een specifiek project zodanig in kaart kunnen 
brengen dat we ervan kunnen leren voor 
nieuwe projecten. Dit zou bijvoorbeeld het 
Souterrain (tramtunnel) in Den Haag kunnen 
zijn. Bij dit onderzoek werken we onder meer 
samen met AgentschapNL.

Gidsmodellen zijn schema’s die inzichtelijk maken hoe 

bodem, water en groen ingezet kunnen worden als dragende 

structuur van een gebied. (Beeld: via gidsmodellen.nl)

ORDENING EN ONDERGROND

TUNNELS EN BOUWPUTTEN

Voor meer informatie over initiatieven en projecten op dit vakgebied kunt u contact  opnemen 
met Edith Boonsma: edith.boonsma@cob.nl of 0182 540 660. 

Voor meer informatie over initiatieven en  projecten op dit vakgebied kunt u contact opnemen met 

Brenda Berkhout: brenda.berkhout@cob.nl of 0182 540 660.
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Platformbijeenkomsten
Het Plaform Kabels en Leidingen komt 
een aantal keer per jaar bij elkaar om de 
ontwikkelingen en opkomende vraagstukken 
binnen het vakgebied te bespreken. Op 12 
september jl. had de bijeenkomst als thema 
Regeren is vooruitzien: wat betekenen maat-
schappelijke ontwikkelingen voor de kabel- 
en- leidingeninfrastructuur? De bevindingen 
leiden mogelijk tot nieuwe initiatieven.

Kabels en leidingen in de 
 grond exploitatie
Deze zomer is het rapport Verdienstelijke 
netwerken uitgebracht, het  eind product 
van het COB/SKB-project Kabels en 
 leidingen in de grondexploitatie. Dit project 
had als doel inzicht te verschaffen in de 
kosten die  gemoeid zijn met investerin-
gen in  energie- en nutsinfrastructuur bij 
 gebieds- en  gebouwontwikkeling, inclusief 
een  voldoende inzicht in de dekking van de 
 kosten. De situatie bleek dermate complex, 
dat er alleen naar de kwalitatieve kant van 
het vraagstuk is gekeken. Er zijn vijf projec-
ten onderzocht waarbij voor de exploitatie 
van ondergrondse infrastructuur op ver-
schillende manieren naar samenwerking is 
gezocht. De rapportage biedt een goed beeld 
op de omgeving waarin kabel- en leiding-
vraagstukken zich afspelen. Benieuwd? 

Het rapport is gratis te downloaden vanaf 
onze kennisbank: www.cob.nl/kennisbank 

Samenwerking
Om het netwerk optimaal te bedienen, 
neemt het COB ook deel aan activiteiten van 
andere organisaties. Zo is COB-coördinator 
Richard van Ravesteijn lid van de CROW-
werkgroep Uitvoeringsrichtlijnen kabels en 
leidingen en heeft hij voor het onderzoeks-
programma Better Airport Regions van de  
TU Delft contact gelegd met netbeheerders.

Afstemming hulpverlening en 
 tunnelvoorzieningen
Tijdens een bijeenkomst van het Platform 
Veiligheid kwam naar voren dat er nog veel te 
verbeteren valt in de afstemming tussen de 
inzet van hulpdiensten bij een tunnelbrand 
en de beschikbare tunnelvoorzieningen. 
Een nieuwe COB-werkgroep gaat daarom de 
mogelijkheden voor optimalisatie onder-
zoeken. Er is een concept-Plan van Aanpak 
opgesteld met daarin onder meer een nadere 
probleemdefinitie en een korte analyse van 
de mogelijke oorzaken en de potentiële 
opbrengsten bij verbetering. Voor de verdere 
uitwerking is de werkgroep op zoek naar 
financiering. 

Inpassing tunnels in stedelijk gebied
Ook het initiatief Inpassing tunnels in 
 stedelijk gebied is voortgekomen uit een 
sessie van het Platform Veiligheid. Tijdens 
de platformbijeenkomst werd onder meer 
gesignaleerd dat er behoefte is aan  nadere 
uitleg van de tunnelwet voor concrete 
vraagstukken en mogelijk een kader voor de 
 praktische invulling. Tijdens de startbijeen-
komst op 2 september jl. zijn de aandachts-
punten verder uitgewerkt en is besproken 
hoe (en welke) onderwerpen het best 
 opgepakt kunnen worden.

VEILIGHEID EN VEILIGHEIDSBELEVING

Voor meer informatie over initiatieven en projecten op dit vakgebied kunt u contact 

opnemen met Thijs Ruland: thijs.ruland@cob.nl of 0182 540 660.

KABELS EN LEIDINGEN

Voor meer informatie over initiatieven en projecten op dit vakgebied kunt u contact opnemen met 

Richard van Ravesteijn: richard.vanravesteijn@cob.nl of 0182 540 660.

Schreudersprijs 2013
Eind september maken we via de nieuws-
brief en onze website bekend welke 
projecten zijn genomineerd voor de 
Schreudersprijs 2013, dé prijs voor bij-
zondere ondergrondse bouwprestaties. 
Dit zijn alle kanshebbers (op willekeurige 
volgorde):

•	Hydrea-Thermpipe 
 Heijmans Civiel

•	Amsterdam	Centraal	Station	 
 BAM Civiel 

•	Combiplan	Nijverdal	
 Rijkswaterstaat, ProRail, Combinatie 
 Leo ten Brinke, gemeente Hellendoorn,  
 provincie Overijssel, Regio Twente 

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

•	Parkeergarage	Kruisplein	
 Besix Nederland, gemeente Rotterdam

•	Sluizen	Limburg	
 Besix Nederland

•	Bovon	Tunnelgraafmethode	
 Ingenieursbureau Bovon

•	Conservatoriumhotel 
 Crux Engineering, Van Rossum 
 Raadgevende Ingenieurs  Amsterdam

•	Boortunnel	Noord/Zuidlijn	
 Dienst Metro gemeente Amsterdam

•	Tweede	Coentunnel	
 Coentunnel Construction

•	RK	Kerk	H.	Joannes	de	Doper	
 GVB  architecten

•	De	Citadel	
 rphs architecten

•	MetaForum	TU/e	
 Ector Hoogstad Architecten

•	Stationsplein	Oost	Utrecht	
 Ector Hoogstad Architecten

•	Mauritshuis	Den	Haag	
 ABT

•	Schatkamer	II	Domplein	Utrecht	
 ABT

•	Nieuwe	stationspassage	Eindhoven	
 Arcadis
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ondergrondse afvalcontainers: 
mede mogelijk gemaakt door 
detectietechnieken

Sinds 2009 is de gemeente Den Haag het 
aantal ondergrondse restafvalcontainers 
(ORAC’s) aanzienlijk aan het uitbreiden.  
De begroting 2013-2016 spreekt over 
 twee duizend stuks in de zogeheten Kracht-
wijken en vijftienhonderd daarbuiten. In 
2013 moeten er negenhonderd de grond 
in. Het plaatsen zelf is niet zo’n probleem, 
 omdat de werkzaamheden relatief eenvou-
dig zijn. Maar voor al die ORAC’s moeten 
eerst zo’n vierhonderdvijftig geschikte 
locaties  gevonden worden (de meeste 
containers gaan zij aan zij de grond in). Een 
van de voorwaarden is dat er op de plaats 
van de containers zo min mogelijk kabels 
en leidingen in de bodem liggen. En zoals 
menig ondergronds bouwer weet, is dát bijna 
nooit met zekerheid vooraf te zeggen. Vaak 
genoeg blijken de gegevens die het Kadaster 
verstrekt op grond van de Wet informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (WION),  
in de praktijk niet altijd te kloppen.

Oorspronkelijk werden er bij het onder-
zoeken van een locatie daarom proefsleuven 
gegraven om de informatie te controleren. 
Joop Kwak, projectleider vanuit Ingenieurs-
bureau Den Haag: “Geen ideale situatie, 
want het graven kost veel tijd en de  bewoners 
hebben er last van. Op de plekken waar 
naderhand geen ORAC komt, blijf je het 

bovendien zien, hoe netjes je de straat ook 
dichtmaakt. Daarom stonden we open voor 
alternatieven.” Dat alternatief kwam via 
 aannemer Rutte Wegenbouw, die voorstelde 
om gebruik te maken van de detectie-
diensten van TerraCarta. 
“Voor elke potentiële locatie krijgen we 
van de gemeente een kaartje met daarop 
de waarschijnlijke ligging van onder-
grondse  objecten als kabels en leidingen. 
De gemeente gebruikt hiervoor de gegevens 
verstrekt door het Kadaster en eigen data”, 
legt TerraCarta-eigenaar Karel Meinen uit. 
“We scannen deze locaties met grondradar 
en maken op basis daarvan nagraafkaarten. 
Met radiodetectie en nagraven gaan we 
na of de liggingen op die kaarten kloppen. 
Daarbij graven we echter enkel op een aantal 
 specifieke plekken, wat echt iets anders is 
dan het maken van een proefsleuf. Voor 
een ORAC-locatie heb je gemiddeld twaalf 
meter aan proefsleuven nodig, van ander-
halve  meter diep. Dat kost je meer tijd dan 
 detecteren en nagraven bij elkaar.”

Snel
De hoge snelheid is voor Joop het belangrijk-
ste voordeel van het toepassen van detec-
tie. “We hebben hier niet alleen te maken 
met grote aantallen, maar ook met allerlei 
procedures. De locaties die in een wijk goed 

INTERVIEW | KAREL MEINEN (TERR ACARTA) EN JOOP KWAK (IBDH)

Zonder de inzet van innovatieve detectietechnieken zou de klus van de gemeente 

Den Haag eigenlijk niet te doen zijn: in een jaar tijd negenhonderd ondergrondse 

afvalcontainers plaatsen. Nu lijkt het te gaan lukken. Met onder andere grondradar 

worden mogelijke locaties snel gecontroleerd op kabels en leidingen, waarna de 

aannemer – na afstemming met de bewoners – de container ingraaft.
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Joop Kwak is sinds 2008 

actief bij de gemeente Den 

Haag als projectmanager bij 

het Ingenieursbureau van de 

Dienst Stadsbeheer (IbDH-

DSB). Daarnaast is hij onder 

meer omgevingsmanager 

bij de herinrichting van de 

Noordwal-Veenkade en de 

bouw van de ondergrondse 

parkeergarage. Joop werkte 

eerder voor Ontwikkelings-

bedrijf Leidschenveen op het 

gebied van civiele techniek.
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Een potentiële ORAC-locatie wordt onderzocht met grondradar. 

(Foto: TerraCarta)

Het ingraven van een ORAC. (Foto: IbDH)

Uiteindelijk is er bovengronds weinig te zien van een ORAC. (Foto: IbDH) De resultaten van het grondradaronderzoek worden verwerkt tot nagraafkaarten. (Foto: TerraCarta)
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uit het onderzoek naar voren komen, moeten 
zes weken ter inzage liggen. En tijdens 
de inspraakperiode kunnen ook nieuwe 
voorstellen worden gedaan die we moeten 
onderzoeken. Werken met detectie zorgt 
ervoor dat we de vaart erin houden.” Karel 
vult aan: “We hebben een speciaal systeem 
ingericht waardoor het proces snel verloopt. 
De metingen ter plaatse komen direct in een 
clouddienst terecht, zodat we gelijk kunnen 
beginnen met de interpretatie. De resulta-
ten daarvan zetten we ook weer online. Dit 
maakt de communicatie makkelijker, en zo 
nodig kunnen we de volgende dag meteen 
gericht nagraven. De communicatielijnen 
tussen ons, de gemeente en de aannemer 
zijn heel kort, want je hebt de expertise van 
alle partijen nodig om tot een goed resultaat 
te komen.”

Tot nu toe zijn de resultaten prima. Joop 
schat dat de detectie in vijfennegentig 
procent van de gevallen correct is. Een enkele 
keer stuit de aannemer toch nog op een 
object, zoals een riool. Karel: “Een ORAC is 
maximaal drie meter diep en in stedelijk 
gebied kun je maar tot ongeveer twee meter 
diepte scannen, daaronder wordt het beeld 
te onduidelijk. Kabels en leidingen krijg je 
hierdoor wel in beeld, maar een riool kan 
dieper liggen. Die kun je dus onverwacht 
tegenkomen, al weet de gemeente door haar 
zorgplicht meestal wel waar ze liggen.”

Verbeterd
In 2008 en 2010 deed het COB onderzoek 
naar innovatieve detectietechnieken. De 
rapporten waren niet erg positief. “Dat sloeg 
vooral op de sector als geheel: de aanpak en 
resultaten van detectiebedrijven verschilden 

erg, wat voor opdrachtgevers niet prettig is”, 
zegt Karel, die meewerkte aan het onder-
zoek. “Daarnaast blijkt het erg van belang 
dat degene die de techniek voor een bepaald 
doeleinde toepast, voldoende deskundigheid 
en ervaring heeft op dat gebied. Als je kabels 
en leidingen zoekt, moet je verstand hebben 
van kabels en leidingen. We zorgen ook voor 
goede terugkoppeling: als de grondwerkers 
bij het nagraven onverwacht een object 
tegenkomen, dan kan de dataverwerker 
hiervan leren. ”

Joop: “Wij staan door dit project positiever 
tegenover het gebruik van detectie. Maar het 
is moeilijk om een aannemer te verplichten 
detectie te gebruiken. We kunnen wel onze 
voorkeur ervoor uitspreken.” Volgens Karel is 
het al een hele stap als opdrachtgevers het 
toepassen van detectie mogelijk maken: “Nu 
wordt een aannemer in veel gevallen door 
de opdrachtgever verplicht om proefsleuven 
te graven. Dat heeft ook te maken met de 
verzekering. Toch is het vaak een kwestie 
van ‘onbekend maakt onbemind’. We zijn 
daarom extra blij met dit project in Den 
Haag, waardoor we kunnen laten zien wat 
detectie oplevert. Andere gemeenten zijn 
nu ook geïnteresseerd. Een van hen moet 
 binnenkort vierhonderd ondergrondse af-
valcontainers plaatsen en het is mogelijk dat 
detectie daarbij ingezet kan worden.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

Karel Meinen werkte 

ruim zeven jaar als 

 projectleider en geofysisch 

 specialist bij Arcadis en 

 begon in 2008 het detectie-

bureau TerraCarta. Hiermee 

richt hij zich hoofdzakelijk 

op het in kaart brengen van 

ondergrondse infrastructuur 

met innovatieve detectie-

technieken. Eerder voerde 

Karel voor MAP Benelux BV 

wereldwijd bodemradar-

onderzoek uit.

Dit beeld is gemaakt met behulp van  grondradar: een radarsignaal gaat de 

grond in en de respons wordt in beeld  gebracht.  Theoretisch is het zo dat elk 

type  object  (munitie, kabel) een andere respons  genereert. Dat zou betekenen 

dat je aan het lijntje in de grafiek kunt zien wat er op dat punt in de grond ligt. 

Maar helaas: de grondsamenstelling boven het object heeft zoveel invloed op 

het signaal, dat je geen  harde  conclusies kunt verbinden aan het type  respons. 

Een hobbel in de grafiek  betekent in feite alleen ‘hier zit iets’, en door na te 

graven of andere informatiebronnen (oude kaarten, het Kadaster) te raad-

plegen, kun je bepalen wat dat ‘iets’ is.
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Internationaal ontzag voor schaalgrootte Chinese ondergrondse projecten

Ordening Interactief met bodeminformatie

Het zwaartepunt van ondergronds bouwen ligt de komende decennia in Azië, vooral in China. 

Daarbij zal men naar verwachting steeds minder behoefte hebben aan westerse ondersteuning. De 

studiereis die KIVI NIRIA TTOW begin dit jaar maakte, liet zien dat de markt voor ondergronds 

bouwen zich in China razendsnel verder ontwikkelt. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde.

Een groep van eenentwintig TTOW-leden bezocht  ondergrondse projecten 
in Hong Kong, Zhuhai, Guangzhou en Dongguan: de Hong Kong – Zhuhai 
– Macau Bridge (HZMB) Fixed Link, het hsl-netwerk, metroproject Dong-
guang Rail Traffic Line R2 en de TBM-fabriek van Herrenknecht China.
De schaalgrootte van projecten, de snelheid waarmee ondergrondse 
werken tot stand komen en de enorme ambitie van de Chinese overheid 
zijn overweldigend. Alleen al het voornemen om alle Chinese steden 
met meer dan een miljoen inwoners (circa vijftig) van een metronetwerk 
te voorzien, tart het voorstellingsvermogen. Voor de Guangzhou Metro 
Corporation bestaat de bouwopgave uit uitbreiding van het metronetwerk 
van tweehonderdvijftig naar vijfhonderd kilometer in de komende vijf jaar. 
Voor heel China geldt de opgave om een hogesnelheidstreinnetwerk (hsl) 
van zestien duizend kilometer aan te leggen.

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

Wie de haalbaarheid en opbrengst van een 

nieuwe aardwarmte-installatie wil weten, 

moet nu een heel rijtje informatiebronnen 

raadplegen. In veel gevallen is één blik in de 

BodemTool straks voldoende.

De BodemTool, een onlineapplicatie die in opdracht 
van SKB is gemaakt door Ambient/RO2 en StrateGis, 
combineert bodem- en omgevingsinformatie uit ver-
schillende bronnen, maakt er een 3D-kaart van en laat 
zien wat de effecten van een maatregel zijn. David van 
den Burg, partner bij Ambient/RO2: “Informatie over 
de ondergrond staat op allerlei verschillende plekken. 
Het Kadaster beheert bijvoorbeeld gegevens over de 
bebouwde omgeving, het DINOLoket bevat data over 
grondlagen, gemeenten hebben informatie over kabels 
en leidingen, en SKB heeft achtergrondinformatie 
over WKO-installaties. De BodemTool bundelt deze 
informatie voor een gebied.”

Met de visualisatiegereedschappen kun je informatie 
op een 3D-kaart zichtbaar en onzichtbaar maken: wel 
of geen bebouwing, wel of geen kabels en leidingen, 
wel of geen bodemverontreiniging, etc. Ook bestem-
mingsplannen staan erin, evenals drinkwatergebieden, 
archeologie en ondergrondse bouwwerken. Bijzonder 
is dat de BodemTool kan reageren op input van de 

De BodemTool bevat voor iedere locatie al informatie uit het Kadaster, het DINOLoket, de 

Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en ruimtelijkeplannen.nl. (Beeld: Ambient/RO2)

David van den Burg, 

Ambient/RO2

Met een jaarproductie van circa dertig grote TBM’s heeft Herrenknecht 

China een marktaandeel van circa vijftig procent. (Foto: Paul Gommans)

gebruiker. Van den Burg: “Wanneer je bijvoorbeeld een 
waterberging of parkeergarage een gebied in sleept, 
geeft het systeem aan in hoeverre er conflicten ont-
staan en welke impact de maatregel heeft. Je ziet wat 
het oplevert qua geld, maar ook wat de consequenties 
zijn voor de bewoners en het milieu.”

 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



22

de  

dialoog

Volgens de heren van de gemeente Tilburg, Brabant Water en Enexis was de  intentie 

om samen te werken er altijd al. En in de praktijk gebeurde het ook. Maar met het 

 convenant dat de drie partijen eind mei  tekenden, komt er meer structuur in de 

 samenwerking en krijgt vroegtijdige afstemming extra aandacht.

Het convenant werd getekend op   
31 mei 2013, na besprekingen die startten 
in  september vorig jaar. In het  document 
is vastgelegd dat de partijen hun  plannen 
 jaarlijks voor vier jaar op elkaar gaan 
 afstemmen. Projecten zullen zo veel 
 mogelijk worden gecombineerd, zodat 
bewoners minder overlast hebben en de 
kosten lager zijn. Marco Klessens, project-
leider bij de gemeente Tilburg: “Het is vooral 
een afspraak over het werkproces. Wanneer 
komen welke mensen bij elkaar? Hoe gaan 
we communiceren? Een gemeente werkt 
anders dan een netbeheerder, plannen 
komen op een andere manier tot stand. In 
het convenant hebben we deze processen bij 
elkaar gebracht.” 

“Het convenant zorgt niet zozeer voor méér 
samenwerking”, zegt Marcel van der Haar, 
hoofd Distributieadvies bij Brabant Water. 
“Op operationeel vlak weten we elkaar al  
tien jaar lang prima te vinden. Juist daardoor 
is er nu een convenant: vanuit de uitvoering 
weet je precies waar de knelpunten zitten en 
is er behoefte aan afspraken. We maakten  
in Synfra-verband al afspraken voor een jaar; 
met het convenant gaan we nu een  
stap verder.”

Aanpassen
Een belangrijke aanleiding voor het 
 convenant is de grote saneringsopgave 
waar Enexis in Tilburg voor staat. “De 
opdracht vanuit de Energiekamer  omvat 
het  vervangen van driehonderddertig 
kilometer gasleiding in de komende tien 
jaar. Dat is bijna niet te doen als je niet met 
anderen samenwerkt”, stelt Theo Penders, 
programma manager bij Enexis. Klessens 
vult aan: “De opgave van Enexis overstijgt 
het aantal gemeentelijke plannen. We willen 
daarom goed kijken wat de impact is en hoe 
we dingen slim kunnen combineren. De 
burger is mondiger geworden, die pikt het 
niet als de straat steeds openligt. Het is dus 
ook in ons belang dat we samen optrekken. 
Daar is wel een verandering in denkwijze 
voor nodig, want tot nu toe had de gemeente 
de touwtjes in handen. Nu gaan we het met 
elkaar doen.”

Ook bij Brabant Water heeft het convenant 
invloed op de werkwijze, vertelt Van der 
Haar. “Voor een waterleiding maakt het 
vaak niet uit of ze dit jaar of volgend jaar 
vervangen wordt. Daarom keken we bij het 
uitvoeren van onze plannen niet alleen naar 
onszelf: als andere partijen ergens aan de 

Marco Klessens begon twaalf jaar 

terug bij de gemeente Tilburg als 

werkvoorbereider civiele techniek. Nu is 

hij als projectleider betrokken bij grote 

(hoofdwegennet) en kleine (woon-

straten) projecten binnen de openbare 

ruimte, alsook bij het realiseren van 

inbreidingsgebieden (woningbouw)  

en grote herstructureringen.

theo Penders is ruim zesendertig 

jaar in diverse functies werkzaam bij 

Enexis en haar voorgangers. Sinds 

negen jaar is hij programmamanager 

Asset Management, met de laatste 

twee jaar het accent op grootschalige 

gasnetvervanging. Daarvoor werkte 

hij bij de  Provinciale Noord-Brabantse 

Elektriciteitsmaatschappij (PNEM).

Marcel van der Haar werkt vijftien 

jaar bij Brabant Water; nu als hoofd van 

de afdeling Distri butieadvies, daarvoor 

zeven jaar als sectieleider Aanleg. Hij is 

begonnen in de sector Distributie als 

 sectieleider Voorbereiding.
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Convenant zet puntjes op de i

slag gaan, dan beoordelen we of we daarin 
kunnen meegaan. Het convenant spoort 
ons aan om de eigen plannen voor langere 
termijn vast te stellen, want we willen steeds 
voor vier jaar projecten afstemmen. Dat is 
intern wel even wennen, maar het levert 
een hoop op. Je weet eerder waar je aan toe 
bent en er is continuïteit: door de afspraken 
op bestuurlijk niveau hebben verkiezingen 
minder invloed.”

Van der Haar vervolgt: “Een kleinere gemeen-
te kan projecten gemakkelijker intern afstem-
men. In Tilburg gebeurt echter zo veel dat je 
het anders moet aanpakken. Zeker nu Enexis 
veel gaat vervangen, wordt systematische 
samenwerking heel belangrijk.” Penders:  
“We kunnen wel in het wilde weg aan de gang 
gaan, maar we willen ook maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Daarom kijken 
we liever of we sommige leidingen wat later 
kunnen doen en andere wat eerder, zodat 
we het kunnen combineren met werk van de 
gemeente en Brabant Water, en de burger de 
minste overlast ondervindt. Binnen het 
convenant is afgesproken dat er na graaf-
werkzaamheden vijf jaar lang niets mag 
gebeuren. Dan denk je dus goed na voordat je 
besluit niet mee te doen aan een project.”

Centraal
Om de afspraken in praktijk te brengen, 
is er een nieuwe organisatie in het leven 
 geroepen, met een regisseur aan het hoofd. 
Deze gaat de meerjarenplannen van de 
drie partijen bekijken en voorstellen hoe ze 
op elkaar afgestemd kunnen worden. Een 
stuurgroep – met leden vanuit alle drie de 
organisaties – moet vervolgens haar goed-
keuring verlenen. Na een jaar wordt samen 
met de regisseur gekeken of het systeem 
naar behoren werkt, al zal er ook onderweg 
zo nodig worden bijgestuurd.

Er is afgesproken om in de uitvoerings-
fase eens in de twee à drie weken een vast 
 contactmoment te beleggen waarop de 
partijen hun projecten doornemen. “Nu 
moeten projectmanagers van Brabant Water 
en Enexis nog bij elk gemeentelijk project 
aanschuiven”, zegt Klessens. “Als we straks 
centraal werken, scheelt dat enorm veel 
tijd. Ook de communicatie gaan we centraal 
doen, ongeacht of het een project is van ons 
alle drie of van één partij. Zo kunnen we 
uniform informeren.”

Vanuit andere gemeenten en  netbeheerders 
is met interesse gereageerd op het 

 convenant. “Hoewel de intentie er meestal 
wel is, lukt het vaak niet om tot  afspraken 
te komen. De samenwerking verloopt 
 bijvoorbeeld al moeizaam, of intern staan de 
neuzen niet dezelfde kant op. Bij ons drieën 
was dat allebei al in orde, dus dat heeft zeker 
meegeholpen”, aldus Penders.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

Van links naar rechts: Marcel van der Haar, Theo Penders en Marco Klessens. (Foto: Vincent Basler)
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SPECIAL GEo-IMPUL S

Zo doet Geo-Impuls dat!
Dit jaar organiseren we het COB-congres samen met Geo-Impuls, het  nationale samen-

werkingsverband gericht op het reduceren van  geotechnisch falen in bouwprojecten. In de 

Onderbouwing van december 2012 schreven we al over dit thema. Nu willen we u meer 

laten zien van Geo-Impuls zelf. Het thema van het congres is tenslotte Zo doen we dat! 

Strijden op drie fronten
Geo-Impuls heeft werkgroepen binnen  
drie thema’s: 

• contracten
Er zitten altijd onzekerheden en risico’s in de grond. 
De vraag is hoe we hier concrete en werkbare afspra-
ken over maken. Hoe kunnen we verantwoordelijkheid 
verdelen en vastleggen, en ervoor zorgen dat de risico’s 
voldoende beheersbaar zijn?

• mens en omgeving
Zelfs als we alles weten over geotechnische risico’s, is 
succes niet gegarandeerd. Goede samenwerking en 
communicatie zijn erg belangrijk, zowel binnen het 
projectteam als met de buitenwereld. Geo-Impuls 
ontwikkelt hiervoor praktische hulpmiddelen.  

• Techniek
We weten veel, maar nog niet alles. Geo- Impuls vult 
de hiaten in de kennis, bijvoorbeeld over diepwanden 
en funderingen. Ook is er aandacht voor het inzetten 
van monitoring voor het beheersen van geotechnische 
risico’s (de Observational Method).

GeoRM
Een belangrijk doel van Geo-Impuls is de  brede toepas-
sing van GeoRM: een risicogestuurde werkwijze binnen 
het vakgebied geotechniek. De onzekerheden in de 
ondergrond kunnen groot zijn. Met GeoRM worden de 
risico’s die hieruit voortkomen op een transparante en 
expliciete manier onderdeel van projecten. Geotech-
nische risico’s kunnen zo tijdig en afdoende worden 
beheerst, wat resulteert in een efficiënt en succesvol 
project. GeoRM is een verdieping van de RISMAN-
methode voor projectrisicomanagement en sluit daar 
naadloos op aan.

Internationalisering
Geo-Impuls heeft ook in het buitenland kennis opge-
haald en ervaringen gedeeld. Naar verwachting wordt in 
2015, bij de afsluiting van het Geo-Impulsprogramma, 
een internationale kennisconferentie  georganiseerd. 
Ook worden op kosten van het USACE (US Army Corps 
of Engineers) alle Geo-Impulspublicaties vertaald in 
het Engels om de internationale kennisverspreiding 
te  bevorderen. De vertaling van de praktijkgids Geo-
techniek in Beweging wordt in december van dit jaar 
verspreid tijdens het International Symposium on 
Geotechnical Safety and Risk in Hong Kong.

Risicoverdeling geotechniek
De Risicoverdeling Geotechniek (RV-G), een 
methode om verantwoordelijkheden rondom 
ondergrond gerelateerde risico’s  helder 
te maken, is al in verschillende projecten 
 toegepast. Geo-Impuls heeft de RV-G 
 geëvalueerd en samen met juristen, aan-
nemers, ingenieursbureaus, opdrachtgevers 
en kennisinstituten gekeken naar de toepas-
baarheid bij verschillende typen contracten 
en projecten. Op www.geoimpuls.org kunt 
u veel resultaten teruglezen. Een belangrijk 
knelpunt blijkt de (soms gebrekkige) infor-
matievoorziening, de wil van opdrachtgevers 
om hier een goede vorm voor te vinden en de 
beperkingen die de Aanbestedingswet ons 
oplegt. De werkgroep onderzoekt hoe we in 
deze situatie tot oplossingen kunnen komen.

Risicogestuurd grondonderzoek
Geo-Impuls heeft in 2013 de 
CUR-richtlijn Risicogestuurd 
grondonderzoek (CUR247) 
opgeleverd. Het risico op 
faalkosten ontstaat vooral op 
het moment dat verkeerde 
ontwerpbeslissingen of 
inschattingen worden ge-
maakt doordat de benodigde 
informatie uit grondon-
derzoek ontbreekt. In de 

richtlijn is per projectfase vastgelegd op welke wijze 
verantwoorde en risicogestuurde keuzes met betrek-
king tot uit te voeren grondonderzoek kunnen worden 
gemaakt. Er wordt hierbij aangegeven wat de rol is van 
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, met daarin 
onderscheid naar verschillende contractvormen.

Kijk op www.geoimpuls.org voor meer informatie over Geo-Impuls.  
Veel van de producten zijn hier gratis te downloaden.
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Geocommunicatie
Het Geo-Impulsproject Geocommunicatie laat zien 
hoe een team van geotechnici, communicatie- en 
omgevingsmanagers een communicatieplan kan 
ontwikkelen dat bijdraagt aan omgevingssensitief 
risicomanagement. De ontwikkelde producten en de 
geleerde lessen van praktijkprojecten zijn verzameld 
in de leidraad Geocommunicatie 0.2, waarin ook is 
beschreven hoe de resultaten te gebruiken zijn. De 
bijbehorende omgevingsmonitor en bouwfaserings-
methodiek worden op dit moment in diverse ProRail-
projecten toegepast.

Kloof om te overbruggen
De werkgroep Kloof Ontwerp-Uitvoering richt zich op 
de samenwerking tussen twee belangrijke schakels in 
de bouwketen: de geotechnisch adviseurs (ontwer-
pers) en de uitvoerenden. Aan de hand van sprekende 
voorbeelden uit de praktijk geeft het boekje   

Ontwerp en uitvoering: een kloof om te overbruggen 
tips aan beide partijen, zodat het onderwerp op de 
kaart wordt gezet. De werkgroep verzorgt daarnaast 
workshops om het toepassen van de adviezen verder  
te stimuleren.

In de grond gevormde elementen
De kwaliteit van in de grondgevormde producten, zoals 
palen, diepwanden en injectielichamen, voldoet met 
enige regelmaat niet aan de verwachtingen. Binnen 
Geo-Impuls wordt onderzocht hoe we met meettech-
nieken tekortkomingen direct na het installeren van 
de funderingselementen kunnen opsporen. Dit heeft 
al een heel concreet resultaat opgeleverd: in  oktober 
2012 werd met de nieuwe methode een zwakke plek 
in een diepwand van Spoorzone Delft gevonden, 
 waardoor problemen konden worden voorkomen. 

Op dit moment voert Geo-Impuls bij Spoorzone Delft een 
praktijkproef uit met diepwanden. Er worden naast de 
reguliere panelen een tweetal defecte  panelen aan-
gebracht om ontwikkelde methoden in de praktijk te 
toetsen. Lees meer op onze website: www.cob.nl/nieuws

Betrouwbaar ondergrondmodel
Om een bouwproject goed uit te voeren is kennis van 
de ondergrond noodzakelijk. Waar liggen de risico’s en 
hoe groot zijn die? Welke bouwmethode is geschikt? 
Hoe weet ik hoe betrouwbaar mijn kostenraming is? 
Voor het beantwoorden van zulke vragen heeft het 
Geo-Impulsproject Betrouwbaar Ondergrondmodel 
bestaande en nieuwe informatiebronnen bijeen-
gebracht. Er wordt een webportaal ontwikkeld om deze 
informatie op maat naar het publiek te ontsluiten. 

Metingen en modelverbetering
Het gedrag van de grond of een object in de grond, 
wijkt in de praktijk soms af van wat er voorspeld is. 
Dat kan onder meer grote gevolgen hebben voor de 
onderhoudskosten. Geo-Impuls werkt daarom aan 
een koppeling van langetermijn monitoringsgegevens 
aan een prognosemodel, zodat inzicht wordt  verkregen 
in het werkelijke gedrag van de constructie ten 
 opzichte van criteria van falen en onderhoud. Bij twee 
 praktijkprojecten wordt al gemeten: bij een paalmatras 
in Woerden en bij proefterpen in de Bloemendaler-
polder. De hier opgedane kennis wordt gedeeld via 
workshops en trainingen.

observational Method
De Observational Method is methode om complexe 
projecten op een veilige, maar toch kosten-
efficiënte manier te realiseren. Risico’s worden 
beheerst door  tijdens de uitvoering uitgebreid te 
monitoren en  daarop te sturen door middel van vooraf 
opgestelde scenario’s. Geo-Impuls wil aan de hand 
van  voorbeeldprojecten laten zien hoe de methode 
kan  bijdragen aan het beperken van faalkosten en 
het optimaliseren van een project; met name in 
 situaties waarbij  onzekerheid over de ondergrond 
tot  problemen kan leiden. De werkgroep heeft onder 
meer artikelen gepubliceerd over de toepassing van de 
 Observational Method bij het project A2 Maastricht.

De bekende stiptekenaar Hein de Kort maakte voor Geo-Impuls 

een drietal cartoons over de kloof tussen ontwerpers en 

uitvoerende partijen. (Tekening: Hein de kort/comichouse.nl)
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Verblijven in ondergrondse ruimtes is voor mensen soms al 

lastig, laat staan voor planten. Zou je denken.  Wereldwijd én 

in Nederland zijn er echter allerlei slimme manieren bedacht 

om ook ondergronds een groen  leefklimaat te creëren.

Zo  

kan het 

ook!

LowLine New YorkOnder de Delancey Street in New York ligt de Williamsburg Trolley 
 Terminal: geopend in 1903 en verlaten sinds 1948. Twee architec-
ten  willen de ruimte omvormen tot ondergronds park, de LowLine. Ze 
bedachten hiervoor een speciaal systeem dat zonlicht bovengronds 
 opvangt, bundelt en ondergronds reflecteert via schotels in het plafond. 
Dit licht bevat de juiste golflengten om ondergrondse plantengroei 
mogelijk te maken.

(Beeld: via thelowline.org)

(Beeld
:	Flick

r/Del
ancey

	Unde
rgrou

nd)

Forestiere Underground Gardens
Vanaf 1906 tot zijn dood in 1946 bouwde Baldasare Forestiere, een 

immigrant uit Sicilië, aan een gangenstelsel in de aarde van Californië 

(VS). Ruim vier hectare aan ondergrondse ruimte is beplant met de 

meest uiteenlopende soorten fruitbomen.

(Foto:	Flickr/Jason	Brown)

(Foto:	Flic
kr/Sean&

Erica)

PlantLab
Het bedrijf PlantLab is gespecialiseerd in het binnenshuis verbouwen 

van gewassen met behulp van innovatieve technieken en wiskundige 

modellen. Zo zorgt uitgebalanceerde ledverlichting voor precies die 

golflengtes die een plant nodig heeft om te groeien. Gewassen kunnen 

hiermee in meerdere lagen worden geteeld in ruimten zonder daglicht. 

Een bovengrondse supermarkt kan bijvoorbeeld een eigen ondergrondse 

kwekerij inrichten voor de versafdeling.

Meer informatie vindt u in de  Verdieping: www.cob.nl/verdieping

(Beelden: PlantLab)
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Kort Lezen Doen

Voorkomen van graafschade

Tijdens het KLO-congres op 6 juni jl. heeft KIWA 
Technology namens het KLO (Kabel- en leiding-
overleg) het rapport Succesfactoren bij preventie 
graafschade gepresenteerd.

Uit een eerder onderzoek van het KLO kwam naar 
voren dat een aantal grondroerders, per  branche 
waartoe ze behoren, bovengemiddeld goed 
scoren op het voorkomen van graafschades. Dat 
wil  zeggen dat ze een relatief laag aantal graaf-
schades hebben per gedane graafmelding. Met de 
 rapportage is in kaart gebracht welke factoren bij 
deze bedrijven een rol spelen.

Het rapport is gratis te downloaden vanaf onze 
 kennisbank: www.cob.nl/kennisbank

                                                                                                     

SKB jaarboek

Het SKB jaarboek belicht de duur zame ontwikke-
ling van de ondergrond van twee zijden: die van 
het verleden en het nu, en die van de toekomst.

Deel 1 van het jaarboek geeft een beeld van de 
bestaande maatschappelijke  opgaven waar op de 
een of andere manier de ondergrond bij is betrok-
ken. Belangrijke thema’s als ordening,  landschap, 
energie en water staan  daarbij centraal. Na een 
korte  introductie komen per thema de oplossings-
richtingen aan de orde die het  resultaat zijn van 
SKB-projecten en showcases. Deel 2 is gericht op 
de  toekomst. Professionals uit de wetenschap, het 
bedrijfsleven en de overheid geven hun visie op 
onderwerpen als economie, governance, milieu en 
architectuur.

Het SKB jaarboek is gratis te  downloaden vanaf de 
website van SKB: http://bit.ly/skb-jaarboek 

No Dig Event

Twee dagen geheel in het teken van sleufloze 
technieken voor  aanleg, onderhoud, renovatie en 
beheer van ondergrondse  infrastructuur.

Het No Dig Event 2013 biedt voor elk wat wils: een 
congres met  vooraanstaande sprekers en actuele 
onderwerpen, een beursvloer met presentaties en 
demonstraties van belangrijke marktpartijen en 
een  inlooptheater met informatieve workshops 
over boren en relining. Het evenement wordt 
georganiseerd door de NSTT, de Nederlandse 
 Vereniging voor Sleufloze Technieken en  
Toepassingen. 

3 en 4 oktober 2013 | Expo Haarlemmermeer 
www.no-dig-event.nl

                                                                                                      

Geotechniekdag

Dit jaar heeft de Geotechniekdag het thema 
Elementair meege kregen. Geotechniek als 
onmisbaar kennisveld binnen  maatschappelijke 
ontwikkelingen en bijzondere projecten.

In het plenaire ochtendprogramma wordt onder 
meer gesproken over Eurocode 7 (de Europese 
norm voor geotechniek) en over het werk van 
verschillende CUR-commissies, zoals de nieuwe 
rekenmethode voor zwelbelasting op funderingen. 
Het middagprogramma bestaat uit parallelsessies. 
U kunt bijvoorbeeld luisteren naar een presentatie 
over de diepwandproef van Geo-Impuls in Spoor-
zone Delft of meer te weten komen over innovatie 
binnen dijkbeheer.

5 november 2013 | Chassé Theater Breda
www.geotechniekdag.nl

                                                                                                      

Bodem Breed

Bodem Breed bestaat vijfentwintig jaar. Daarom 
is de rode draad door het programma van dit jaar: 
de bodemambities en -opgaven voor de komende 
vijfentwintig jaar.

Een circulaire economie, voldoende voedsel 
op een duurzame manier geproduceerd, een 
energie transitie naar duurzame bronnen en 
de Nederlandse delta ingericht op de klimaat-
verandering.  Opgaven en uitdagingen genoeg voor 
de  bodem- en waterprofessionals. Op het sympo-
sium staan deze uitdagingen centraal. Er is een 
plenair  gedeelte en er zijn parallelle sessies met 
 lezingen of een andere werkvorm zoals workshops, 
 masterclasses of (forum)discussies.

26 en 27 november 2013 | Congrescentrum  
De Werelt, Lunteren| www.bodembreed.nl

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.
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Kennisplatform Tunnelveiligheid

Binnen het COB wordt een Kennisplatform 
Tunnelveiligheid ingericht: een belangeloze en 
betrouwbare informatieverstrekker op het gebied 
van tunnelveiligheid.

Op 1 juli jl. is de wijziging in de tunnelwet in 
 werking getreden. De Commissie Tunnelveilig-
heid is hiermee opgeheven: de adviestaak is 
onder gebracht bij de veiligheidsbeambte en 
voor de kennistaak wordt er binnen het COB een 
 Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) ingericht.

Het KPT richt zich op het beantwoorden van 
 generieke kennisvragen over tunnelveiligheid. 
Aanvankelijk beperkt het KPT zich tot weg tunnels. 
Als die functie is ingericht, wordt het aanbod 
 uitgebreid met kennis over spoor-, tram-, en 
 metrotunnels. De werving voor twee experts en  
een coördinator is in volle gang.

Kijk voor meer informatie over het KPT 
op onze website

                                                                                                     

Interactieve tunnel voor veilig gevoel
 
Op 8 oktober aanstaande is de  officiële opening 
van de Tunnel van de Toekomst, de fiets tunnel 
onder de Weg van de Toekomst in Oss. Het 
pleasantpass-systeem met displays en speakers 
moet het gevoel van veiligheid verhogen.

Fietsers en voetgangers zien bij de ingang een 
vraag of mededeling, waarna er in de tunnel nog 
een beeld of een geluid volgt: bijvoorbeeld een 
vogelgeluid na de vraag ‘Welke vogel hoort u?’. Bij 
de uitgang krijgt de bezoeker het antwoord te zien. 
“Zo’n vraag is voldoende om het ‘werkgeheugen’ 
van de fietser te vullen zolang hij in de tunnel is. 
Daardoor heeft hij geen ruimte meer om bang te 
zijn”, aldus initiatiefnemer professor Stallen van de 
Universiteit Leiden. 

De tunnel kan bezoekers ook persoonlijk begroeten 
wanneer zij zich laten registreren en bluetooth 
aanzetten op hun mobiele telefoon. Bovendien 
zijn er zo punten te sparen, waarmee een bezoeker 
eigen boodschappen op de tunnelwand kan 
plaatsen.

Lees het complete artikel via 
http://bit.ly/tunnel-oss

(Beeld
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COB-congres 2013
in samenwerking met Geo-Impuls

Frithjof in gesprek met... 
Jan Hendrik Dronkers, 
DG Rijkswaterstaat

Frithjof in gesprek met... 
Paul Janssen, projectdirecteur 
Rotterdamsebaan

Uitreiking Schreudersprijs 2013 
door Rients Dijkstra, Rijksadviseur voor 
Infrastructuur en Stad 

+ presentatie door de winnaar

Dagvoorzitter 
Frithjof de Haan

Introductie door 
Merten Hinsenveld, 

directeur COB

MEER INFORMATIE:  WWW.COB.NL/CONGRES     DIRECT AANMELDEN:  WWW.COB.NL/AANMELDENCONGRES

31 oktober 2013 Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

11.30 ontvangst met lunch, 17.00 uur afsluitende borrel

Waterwolftunnel 
Ingrid den Ouden (NedMobiel) en Albert Kandelaar (provincie Noord-Holland)

Combiplan Nijverdal 
Bernadette Paping (ProRail) en Benny Nieswaag (Rijkswaterstaat)

ZuidasDok 
Harry Lammeretz (Rijkswaterstaat) en Steven Delfgaauw (Witteveen+Bos)

Parkeergarage Vonk & Vlam 
Raoul Beckers (gemeente ‘s-Hertogenbosch) en Frans Viveen (Heijmans)

Sluiskiltunnel 
Tin Buis en Ton Vrijdag (BV KKS), Michel Langhout (CBT) en 

Patrick Dankaart (N.V. Westerscheldetunnel)

Eerste Coentunnel 
Jan van Steirteghem (Besix), Alex Kirstein (Sophia Engineering), 

Ton Peters (Dura Vermeer), Dirk den Otter (Croon Elektrotechniek)

Maak kennis met... 
De nieuwe Landelijk Tunnelregisseur

Maak kennis met... 
De resultaten van Geo-Impuls (GeoTop) 

Maak kennis met... Nóg drie koplopers:
      * Detectie voor ondergrondse afvalcontainers  Joop Kwak (IbDH) en Karel Meinen (TerraCarta)

      * De veelzijdigheid van GVK-leidingen  George van Halteren (HOBAS)
      * Tilburgs convenant voor kabel- en leidingwerk  Gemeente Tilburg, Enexis, Brabant Water

ZAAL 1

Zo gaan we veilig open!

ZAAL 2

Zo werkt Geo-Impuls!

ZAAL 3

Zo gaan we om met techniek!


