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Slingers

Eigenlijk is iedere week bij het COB er eentje van chaos en 
orde. We hebben jaarplannen, werkplannen, projectplan-
nen, begrotingen en voortgangsrapportages. Maar toch is er 
iedere week wel iets wat onverwacht uit een hoekje komt 
opduiken waarvoor planningen worden omgegooid, zodat 
we kunnen inspringen op de kansen die we zien.

Verbazingwekkend hoeveel energie chaos kan veroorzaken. Of ik nu 
op zaterdagavond, zondagmiddag, dinsdag laat of donderdag vroeg 
achter mijn laptop kruip, er is altijd wel een mede-COB’er die ook 
bezig is. Dat we niet allemaal overwerkt raken, heeft volgens mij te 
maken met het feit dat we zo’n ontzettende lol hebben samen, en ons 
veilig genoeg voelen om ook eens te kunnen falen. Werken bij het COB 
is een feest, waarbij je niet alleen zelf de slingers mag ophangen, maar 
ze ook mag maken! 

Als we achteraf kijken naar de kansen die opduiken en chaos veroorza-
ken, dan blijken die meestal toch naadloos te passen in de grote lijnen 
die we hebben uitgezet. We rennen dus niet als een kip zonder kop 
achter alles aan, maar hebben een goede radar voor de dingen die ons 
helpen bij de koers die we hebben uitgezet.  Zo lukt het ons om tussen 
al die nieuwe dingen door de plannen die we hadden uit te voeren. 

Een goed voorbeeld van een ‘gegrepen kans’ is de campagne die we 
hebben gevoerd om, samen met KIVI TTOW,  het World Tunnel Con-
gress in 2017 naar Nederland te halen*. Begin dit jaar wisten we nog 
van niets, maar terwijl ik deze column schrijf, zit een team in Brazilië 
om Nederland als gastheer te promoten.  Alleen al met de campagne 
zetten we ons land weer op de  internationale (tunnel)kaart. En dat is 
een gedeelde ambitie: zowel de gemeente Amsterdam als Rijkswater-
staat steunen de campagne als partner.  

Ondertussen gaat de kennisontwikkeling ‘gewoon’ verder. Het onder-
zoek naar voegconstructies is uitgebreid, vanuit het Platform Veilig-
heid zijn diverse initiatieven gestart en de koplopergroep voor inte-
grale tunnelprojecten zet flinke stappen.  Op het COB-congres kunnen 
we ongetwijfeld resultaten bekendmaken. Als ik íets zeker weet, dan is 
het dat er tussen nu en dan chaos zal ontstaan, orde worden gezocht, 
en kansen worden gevonden. Ik ga vast slingers maken...

karin de haas 
Coördinator Kennis en communicatie COB

karin.dehaas@cob.nl of 085 - 4862 410

*Inmiddels is bekend dat het WTC2017 aan Noorwegen is toegewezen 

voorwoord inhoud

 
thEma: ordE!?

Een bouw- of infraproject lijkt vaak net wat 
ingewikkelder te worden zodra de ondergrond 
erin meespeelt. Extra stakeholders, meer impact, 
grotere (tegenstrijdige) belangen,... Is orde het 
antwoord? 

chaos creëren om orde te scheppen
We weten dat het loont om controle los te laten, maar zeker bij 

ondergronds bouwen voelen we de behoefte aan regie. Is het 

zinnig om grip te willen hebben op de complexe werkelijkheid? 

Merten Hinsenveld (directeur COB) besprak het met Geert 

Teisman, wetenschappelijk directeur bij Platform31 en hoogleraar 

Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

stripverhaal brengt orde in rotterdam 
Visuele weergaven vormden de basis voor alle werkafspraken, 

logistiek en communicatie bij Rotterdam Central District.

van strong naar strong
Om de ondergrondse ruimte duurzaam en efficiënt te benutten, 

maakt het ministerie van IenM méér dan een rijksstructuurvisie.

‘verbinden is de komende tijd het toverwoord’
Toekomstbestendig ruimtegebruik vereist oog voor de onder-

grond, stelt Den Haag. Daarom komt er een ‘ondergrondregisseur’.

Zwemmen in een schuilkelder
Met een integraal masterplan brengt Helsinki orde in de 

ondergrond en wordt ruimte zo efficiënt mogelijk benut.

PraktiJk

met bacteriën levensduur damwanden verlengen
Sommige damwanden zien er na decennia nog als nieuw uit, 

terwijl andere al sterk zijn gecorrodeerd. Onderzoeker Michael 

Afanasyev probeert de verschillen in corrosiesnelheid te verklaren 

en hoopt uiteindelijk de bodem zodanig te kunnen beïnvloeden 

dat damwanden nauwelijks meer corroderen.

grondige aanpak oto-traject waterwolftunnel
De Waterwolftunnel kende een intensief ‘Opleiden, Trainen, 

Oefenen’-programma met een speciale rol voor virtual reality.

volautomatisch parkeren onder herstelde historische gracht
Ook voor een automatische autoberging is er maar weinig (werk)

ruimte in Den Haag. Mede dankzij creativiteit schiet de bouw op.

nEtwErk&cob

afwegen in de praktijk
Masterclasses over de ‘zeven sleutels voor een waardevolle 

afweging’: hoe pas je de sleutels toe in je dagelijkse werk?

En vErdEr

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?  

IN FOCUS Vernieuwde Mauritshuis opent in juni

DE VISIE VAN... Mascha van Vuuren, directeur Cofely Energy & Infra

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Multifunctionele waterkeringen

DE DIALOOG Overlast beperken met sleufloze technieken

ZO KAN HET OOK Creatief met kabels en leidingen

KORT, LEZEN, DOEN Op de hoogte en op de agenda
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Platforms draaien op  
volle toeren 

Minstens zo belangrijk als (onderzoeks)
projecten, zijn de COB-platforms. Hier 
worden ervaringen uitgewisseld en 
vragen gesignaleerd. De bijeenkomsten 
worden regelmatig gecombineerd met 
een praktijkbezoek.  

Het Platform Veiligheid is onder meer te gast 

geweest bij de Tunnel van de Toekomst en 

Spoorzone Delft, waar verschillende aspec-

ten van tunnelveiligheid werden belicht. Het 

Platform Ordening & Ondergrond gaat op 23 

juni aanstaande naar het project A2 Maastricht, 

waar ze kijken naar de manier waarop markt en 

overheid omgaan met de onzekerheden die de 

ondergrond met zich meebrengt. 

Hoewel we veel waarde hechten aan het 

vertrouwde karakter van de platformbijeenkom-

sten, staan we zeer open voor verbreding. Heeft u 

interesse in deelname aan een platform? Neem 

dan contact op met Edith Boonsma:  

edith.boonsma@cob.nl / 085 4862 408

Aandacht voor verdien-
stelijke netwerken 

De COB/SKB-rapportage Verdien-
stelijke netwerken staat volop in de 
belangstelling. In april publiceerden 
zowel Land+Water als Grondzaken in de 
praktijk een artikel over het onderzoek.  

Verdienstelijke netwerken (juli 2013) presen-

teert de uitkomsten van het COB/SKB-project 

Kabels en leidingen in de grondexploitatie. 

Hierbij is onderzocht of er bij gebiedsontwik-

keling winst te behalen is door slimmer om te 

gaan met de kosten voor kabels en leidingen. 

Het artikel in Land+Water gaat uitvoerig in op de 

rapportage en stelt dat het onderzoek een eerste 

stap is naar maatschappelijke optimalisatie. In 

Grondzaken in de praktijk besteden de auteurs 

veel aandacht aan het belang van slimmere 

inpassing. De rapportage biedt volgens hen 

waardevolle do’s en don’ts voor de aanleg van 

nieuwe kabels en leidingen. 

Vanaf onze website kunt u de artikelen 

downloaden als pdf : www.cob.nl/verdieping

CoB-update

Nieuwe participanten

Het COB heeft dit jaar al een aantal nieu-
we participanten mogen verwelkomen. 
Op onze website stellen we ze graag aan 
u voor. Soltegro schreef op hun eigen 
website: “Ik vind het belangrijk dat wij 
als organisatie ook onze maatschap-
pelijke verantwoording nemen, en 
niet alleen onze kennis in huis houden, 
maar deze delen met andere partijen in 
de markt. Het COB is een uitstekende 
netwerkorganisatie die dit faciliteert”, 
aldus Hans de Man, algemeen directeur 
van Soltegro. 

Lees meer over nieuwe COB-participanten  

op onze website: www.cob.nl/verdieping

Vast in de agenda:  
COB-congres op 30 okt.

Hopelijk heeft u nog geen plannen voor 
donderdag 30 oktober 2014. Op die dag 
zien we u namelijk graag op het Bouw 
& Infra Park in Harderwijk voor het 
COB-congres van dit jaar. Het thema is 
Mix&Match: het combineren van men-
sen en disciplines.

De complexiteit van ondergrondse bouwpro-

jecten neemt toe, en daarmee de behoefte aan 

diversiteit. Jong en oud, wetenschap en praktijk, 

techniek en proces, man en vrouw, civiel en ICT; 

tal van combinaties zijn nodig om slimme op-

lossingen te bedenken voor de vraagstukken van 

deze tijd. Op het COB-congres 2014 vertellen 

participanten hoe zij mix&matchen bij projec-

ten. Wat levert het op en hoe pak je het aan?

Bent u COB-participant en heeft u een goed idee 

voor het congresprogramma? Wellicht kent u 

een mooi praktijkvoorbeeld van mix&match of 

is er een aspect van mix&match waar u graag 

meer over wilt weten. Uw suggesties zijn van 

harte welkom! U kunt ze doorgeven aan Karin 

de Haas, coördinator Kennis en communicatie: 

karin.dehaas@cob.nl / 085 4862 410

De plenaire zaal op het Bouw & Infra Park (Foto: Bouw & Infra Park)

Uitleg over het PleasantPass-systeem in de Tunnel van de Toekomst. (Foto: COB)

Deelnemers werken aan een casus tijdens de masterclass Zorgvuldig afwegen, zie elders in dit blad. (Foto: COB)
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De hekken 
kunnen bíjna 
open

Na twee jaar bouwen en renoveren, 

heropent het Mauritshuis op 27 juni 

2014 zijn deuren. Het museum is 

verdubbeld in oppervlakte door een 

ondergrondse uitbreiding naar het 

gebouw aan de overkant van de straat, 

Plein 26. Een prestatie die vorig jaar werd 

beloond met een nominatie voor de 

Schreudersprijs.

Ondanks de grondige verbouwing is het 
karakter van het museum nog als vanouds. 
De uitstraling en de unieke huiselijke sfeer 
blijven door het ontwerp van Hans van Heeswijk 
architecten behouden. De meest in het oog 
springende verandering is de verplaatsing 
van de hoofdingang terug naar het voorplein. 
Bezoekers gaan niet meer via de oude 
dienstingang naar binnen, maar dalen met trap 
of lift af naar een lichte foyer die ondergronds de 
twee gebouwen met elkaar verbindt. Hierdoor 
kunnen voortaan de hekken voor het museum 
worden geopend, een langgekoesterde wens. 
Verder blijft het straatbeeld ongewijzigd dankzij 
het ondergronds realiseren van de foyer.  In de 
nieuwe ruime en lichte ontvangsthal bevinden 
zich de kassa, de garderobe, een informatiebalie 
en een museumshop. 

De uitbreiding was een complexe en 
spectaculaire onderneming. Zo is de kelder van 
Plein 26 verlaagd en is de bestaande kelderwand 
doorgebroken om de twee rijksmonumenten 
ondergronds aan elkaar te koppelen. ABT heeft 
het constructieve en geotechnische ontwerp 
van de renovatie en nieuwbouw verzorgd, en het 
Mauritshuis geadviseerd bij het realiseren van 
zo’n complex project op een klein oppervlak. 
Hiertoe zijn alle bouwstappen gevisualiseerd 
en in een schematische planning weergegeven. 
Hierdoor sloot het constructieve advies goed 
aan op de bouwwijze.

Ga voor meer informatie naar de digitale versie 

van dit artikel: www.cob.nl/verdieping

In focus

(Foto: Mauritshuis Den Haag/Ivo Hoekstra)
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merten: “Het COB werd in 1995 opgericht 
met een eenduidige doelstelling: het 
wegwerken van de achterstand in 
technische kennis op het gebied van 
geboorde tunnels. Dat doel is inmiddels 
gehaald. Het netwerk ontwikkelt zich 
nu verder en de laatste jaren blijkt 
er behoefte aan het oppakken van 
minder heldere en minder technische 
vraagstukken. Dat zijn vraagstukken 
waar participanten verschillende visies 
over hebben en waar een technische 

‘best practice’ niet in het verschiet ligt. 
Ordeningsvraagstukken zijn hier een goed 
voorbeeld van. Maar ook: hoe kun je een 
contract zodanig in de markt zetten dat 
het leidt tot innovatie? Partijen worstelen 
daarbij met hun behoefte aan controle 
over het proces en het resultaat. Zo 
worden tunnelprojecten nu regelmatig 
met een DBFM-contract in de markt 
gezet, waarmee wordt aangestuurd op 
creativiteit, maar zijn er ook standaarden 
en voorschriften ontwikkeld, waardoor 

de bouwers weer aan handen en voeten 
worden gebonden. Hoe komen we uit dit 
dilemma tussen controle en loslaten?”

geert: “Daar kom je niet uit; je kunt er 
alleen verstandig mee om leren gaan. 
Ook de samenleving als geheel zit in deze 
spagaat. Enerzijds maakt de toenemende 
complexiteit het moeilijker om grip te 
houden, terwijl we daar van nature wel 
naar verlangen, en anderzijds realiseren 
we ons dat juist die complexiteit ons 

Chaos 
creëren om  
orde te 
scheppen

interview | geert teisman, pl atform31/er asmus universiteit rotterdam

Vaak ontstaan de beste ideeën als er niet voortdurend van bovenaf wordt gestuurd. Diep 

van binnen weten we dat het loont om controle los te laten, maar toch voelen we de be-

hoefte aan regie, zeker bij complexe vakgebieden als ondergronds bouwen. Is het zinnig 

om grip te willen hebben op de gecompliceerde werkelijkheid? Merten Hinsenveld 

(directeur COB) besprak het met Geert Teisman, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam en gespecialiseerd in beslissingsprocessen in complexe systemen.
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Geert Teisman (links) en Merten Hinsenveld, directeur van het COB. (Foto: Vincent Basler)



‘‘Co-creatie 
impliceert dat je 

vooraf niet precies 
weet waar je 

uitkomt. Mensen 
proberen daar op 

allerlei manieren aan 
te ontkomen’’

verder brengt. In de jaren zestig nam 
infrastructuur bijvoorbeeld nog een bijna 
autonome positie in; een autoweg werd 
gewoon bedacht en gerealiseerd, punt. 
Gaandeweg werden er ook eisen gesteld 
vanuit de leefbaarheid, het milieu, de 
economie, enzovoorts. Er is geen sprake 
meer van een monofunctioneel ontwerp 
dat je op basis van een eenduidige definitie 
van het vraagstuk in een lijnproductie 
kunt omzetten. We moeten nu eisen uit 
verschillende domeinen combineren, 
domeinen die je in de vorige eeuw nog 
apart van elkaar kon ontwikkelen.
Ondergronds bouwen biedt de potentie 
om de eisen mobiliteit en leefbaarheid te 
combineren. Rijkswaterstaat merkt hierbij 
dat vasthouden aan het motto ‘wij betalen, 
dus wij bepalen’ beperkt succes oplevert. 
De nieuwe vorm van orde (‘de markt, 
tenzij’) lijkt echter ook niet te werken. Dat 
komt doordat ook met deze handelswijze 
niet de belangrijkste eisen vervuld kunnen 
worden, namelijk die van gecombineerde 
kwaliteiten. Die eisen kunnen eigenlijk 
alleen gerealiseerd worden door co-creatie. 
Maar co-creatie impliceert dat je vooraf 
niet precies weet waar je uitkomt. Mensen 
proberen daar op allerlei manieren aan te 
ontkomen.”

merten: “Zie je dat ook bij de grote bouw-
bedrijven? Ze nemen veiligheidsmensen 
in dienst, er komt een ICT-afdeling en een 
installateur; ze halen als het ware de hele 
keten naar binnen.”

geert: “Ja, je ziet voortdurend dat mensen 
het werken in ketens zo vermoeiend 
vinden dat ze liever alles binnen hun eigen 

organisatie halen. Alleen haal je daarmee 
ook de ellende naar binnen, want intern 
ontstaat er evengoed verkokering. Mijn 
waarneming is, dat het niet uitmaakt of je 
de specialisaties extern of intern hebt. Als 
je in ketens werkt, kies je er expliciet voor 
dat je tot co-creatieafspraken moet komen 
met een partij die je niet in de hand hebt, 
bij intern werken heb je de illusie dat je de 
ander kunt aansturen.”

merten: “Je hebt verkokering toch ook 
nodig, omdat je specialisten wilt die goed 
zijn in hun werk. Is het niet zo dat je vooral 
begrip voor de ander moet kweken? Dus 
niet een civiel ingenieur dwingen om zich 
ook op het gebied van elektrotechniek te 
ontwikkelen, maar ervoor zorgen dat er 
tussen die disciplines wederzijds begrip is?”

geert: “Ja, je moet nadenken over hoe je 
de verbinding kunt leggen. Binnen het 
programma Leven met Water hebben 
we hiervoor de leertafel ontwikkeld. 
Gewoon wetenschappers bij elkaar aan 
tafel zetten, werkt niet: ze praten in hun 
enthousiasme langs elkaar heen en de 
kennis blijft naderhand ook niet altijd 
hangen. De essentie van de leertafel is 
om vanuit een concreet praktijkvraagstuk 
een aantal bijeenkomsten te beleggen 
waar praktijkmensen met wetenschappers 
in gesprek gaan. De wetenschappers 
reflecteren vanuit hun specifieke 
eenzijdige blik op de werkelijkheid. Er 
ontstaat hierdoor een momentum van 
gedeelde kennisontwikkeling, want de 
wetenschappers vinden het leuk om vanuit 
diverse hoeken kennis toe te voegen en 
de praktijkmensen kunnen de kennis 
combineren tot een geheel. Een leertafel 
is een goede manier om het niveau van 
gedeelde kennis te verhogen zonder dat je 
mensen dwingt om zich in ander vakgebied 
te verdiepen.”

merten: “En je hebt de praktijkmensen 
nodig om de kennis te laten landen in de 
concrete werkelijkheid?”

geert: “Klopt. Maar het gaat ook om het 
creëren van chaos, het maken van een 
onverwachte combinatie van actoren. 
Dan kunnen er namelijk vernieuwingen 
plaatsvinden. The Strip, het centrale 
gebouw van de High Tech Campus 
Eindhoven, is op dit principe gebaseerd. 
Het gebouw is puur gericht op informele 
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Prof. dr. ing. Geert 
Teisman is hoogle-

raar Bestuurskunde aan 

de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, waar hij lei-

ding geeft aan de onder-

zoeksgroep Governance of 

Complex Systems. Sinds  

1 februari 2013 is hij 

ook wetenschappelijk  

directeur van Platform31. 

Eerder was hij weten-

schappelijk directeur van 

het onderzoeksprogramma 

Leven met Water en be-

stuurslid van Habiforum.



ontmoetingen van kenniswerkers 
en praktijkmensen, omdat daaruit 
onverwachte innovaties voortkomen. 
Je omarmt chaos als hulpmiddel en je 
accepteert dat sommige innovaties bij 
anderen terechtkomen.”

merten: “Na zo’n leertafel gaat iedereen 
weer zijn eigen weg. Hoe kun je de kennis 
vasthouden, zodat je steeds een stap 
verder komt?”

geert: “De consolidatie van kennis is 
een enorme uitdaging. Je hebt eigenlijk 
mensen nodig die in staat zijn om tijdens 
een bijeenkomst de kennis op te zuigen en 
deze de volgende keer kort en bondig terug 
te geven, zodat de groep direct verder kan. 
Maar je moet aanvaarden dat je kennis 
niet kunt vastleggen. Je kunt het wel 
letterlijk vastleggen, maar dan is het dode 
kennis, omdat het niet meer in hoofden 
van mensen zit. Je moet ook aanvaarden 
dat dat wat je opschrijft, door de lezer 
heel anders begrepen wordt. Mensen 
lezen alles vanuit hun eigen frame, wat 
overigens soms juist innovatie oplevert.”

merten: “Ligt het ook aan het individu: dat 
we gewoon veel tijd nodig hebben om ‘co-
creatief’ te leren werken? Je hebt tijd nodig 
om specialist te worden en om interactief 
te kunnen communiceren. Je houdt bijna 
geen tijd meer over. Zitten we niet aan de 
grens van wat menselijk mogelijk is?”

geert: “Dat zou kunnen, maar er zijn 
mensen die zeggen dat de nieuwe gene-
ratie al meer geschikt is voor co-creatie. 
Jongeren zijn opgegroeid met netwerken, 
social media, met ‘interconnectiviteit’. 
Ze kunnen vaak sneller schakelen en 
vinden dat ook een onderdeel van hun 
eigen professionaliteit. Daarmee kun je 
een enorme slag maken in toenemende 
complexiteit. Andere zeggen weer dat 
jongeren te oppervlakkig zijn en dat je 
meer diepgang nodig hebt. Het blijft dus 
een open vraag.”

merten: “Rijkswaterstaat wil ook toe 
naar co-creatie, maar stelt zich wel op 
als opdrachtgever. Kort gezegd: de eisen 
worden functioneel opgesteld en de in-
vulling wordt aan de markt overgelaten. 
Moeten opdrachtgever en opdrachtnemer 
voor co-creatie meer als collega’s 
gaan opereren? Vereist co-creatie dat 

Rijkswaterstaat zijn rol als opdrachtgever 
meer loslaat?”

geert: “Niet per se. Om co-creatie voor je 
eigen achterban verteerbaar te maken, 
moet je wel een formele scheiding aan-
brengen. Maar vervolgens ga je informele 
verbindingen aan en binnen dat netwerk 
vindt co-creatie plaats.”

merten: “Hoe zorg je er dan voor dat op-
lossingen die vanuit dat informele netwerk 
ontstaan niet direct teruggestuurd worden 
door formele contractmanagers?”

geert: “De uitdaging zit hem inderdaad in 
het vormgeven van de overgang tussen de 
binnen- en buitenwereld. De buitenwereld 
vraagt om transparantie en zekerheid (‘een 
besluit is een besluit’), maar je wilt slimme 
voorstellen vanuit de binnenwereld ook 
kunnen benutten. Bij het programma 
Ruimte voor de Rivier hadden ze hiervoor 
een zogeheten omwisselbesluit: in prin-
cipe doen we wat we hebben afgesproken, 
maar als er een beter voorstel komt dat 
wel de intentie maar niet de letter van 
het contract volgt, kunnen we een nieuw 
besluit nemen.”

merten: “Hoe regel je dit bestuurlijk?”

geert: “We hebben gemerkt dat degene 
die het oorspronkelijke besluit heeft 
genomen niet ontvankelijk is om mee te 
bewegen naar het nieuwe besluit. Daarom 
heb je bijvoorbeeld een commissie van 
‘wijzen’ nodig, of je kunt burgers laten 
beoordelen. Zo behoudt de binnenwereld 
de ruimte om tot vernieuwing te komen,  
maar houd je tegelijkertijd de transparan-
tie hoog door de externe toets. Ook voor 
ondergronds bouwen biedt dit kansen. 
Je moet ondergronds bouwen niet alleen 
als uitvoeringsmethode zien, maar ook 
neerzetten als een oplossing waarop 
burgers trots kunnen zijn; ondergronds 
bouwen kan van toegevoegde waarde zijn 
voor hun leefomgeving.” 
 

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de 

digitale versie van dit artikel in de 
 Verdieping: www.cob.nl/verdieping
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Regie op kabels en 
leidingen
Teisman: “Voor kabel- en leiding-

projecten zouden gemeenten de re-

gierol op zich kunnen nemen door 

marktpartijen te belonen als zij de 

gemeente een gezamenlijk jaarplan 

voorleggen. De beloning kan aller-

lei vormen aannemen: een snellere 

behandeling, extra ondersteuning, 

enzovoort. Dan ben je als gemeente 

een interessantere partner aan het 

worden. Maar dan moet ook je eigen 

ontvankelijkheid organiseren. Bij ge-

meenten is het vanzelfsprekend dat 

alle voorstellen gelijk worden behan-

deld. Voor het verwerken van combi-

natievoorstellen moet je bereid zijn 

om maatwerk te leveren.”

Projectleiders
Teisman: “Co-creatie betekent dat je 

het resultaat niet van tevoren kunt 

vastleggen. Vooral voor projectlei-

ders is dit lastig, want leg maar eens 

aan je thuishonk uit dat je ergens 

aan gaat werken en niet weet waar 

je uitkomt. In het thuishonk zit-

ten nog veel controlegeoriënteerde  

mensen; zij worden voor projectlei-

ders de grote vijand.”
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“De afgelopen jaren hebben we vooral geïnventa-
riseerd”, vertelt Cino. “We wilden een beter beeld 
krijgen van de ondergrond, waar zitten de knelpunten? 
We zijn inmiddels zo ver dat we de probleemstelling en 
de bijbehorende beleidsopgaven zo goed als rond heb-
ben. Daarmee is de scope van STRONG bepaald.”

Jonkers: “Nu richten we ons op het productbeeld: wat 
willen we uiteindelijk opleveren? Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat het product zal bestaan uit bouwstenen. 
We denken onder meer aan kaarten met kansen en ri-
sico’s voor ondergrondse activiteiten, zoals kaarten die 
aangeven welke gebieden kansrijk zijn voor geother-
mie. Als je dit soort kaarten over elkaar heen legt, kun 
je zien waar functies elkaar in de weg zitten. Dit soort 
bouwstenen kunnen ruimtelijke sturing geven aan 
toekomstige activiteiten, want iemand kan op basis 
hiervan potentiële conflictgebieden vermijden.”

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

Uitvoering Stripverhaal brengt orde in Rotterdam

Beleid Van strong naar STRONG

Bouwfaseringskaarten heten ze officieel. Barry 

Zuidgeest, als projectleider betrokken bij Rand-

stadRail en Rotterdam Centraal, geeft aan dat 

de organisatie ze beter kent als stripverhalen. 

Het zijn visuele weergaven van de stationsom-

geving Rotterdam, die de basis vormden voor 

alle werkafspraken, logistiek en communicatie 

in en rondom de herontwikkeling van het ge-

bied. “Het mooie was dat we vanaf het Natio-

nale Nederlanden-gebouw het hele stripverhaal 

in werkelijkheid konden zien liggen.”

Als je de ondergrondse ruimte op een duurzame en efficiënte manier wilt benutten, kun je niet 

volstaan met een rijksstructuurvisie, zo constateerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM) in 2012. En dus werken Ruud Cino en Douwe Jonkers van IenM nu samen met andere 

partijen aan een breed programma voor de ondergrond, met overkoepelende beleidsopgaven,  

een gezamenlijke afwegingssystematiek en een doeltreffende kennis- en informatiestructuur.

Drukte boven en onder de grond. (Beeld: BodemAmbities.nl)

Barry Zuidgeest,  
gemeente Rotterdam

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

Ruud Cino, 
ministerie IenM

Douwe Jonkers, 
ministerie IenM

Op de bouwfaseringskaarten worden (tijdelijke) 
functies binnen het gebied met kleurcodes aangege-
ven. De hele kaart geeft een compleet overzicht voor 
wie daar belang bij heeft, maar ook deelinzicht voor 
bijvoorbeeld een taxichauffeur die zijn standplaats in 
de loop van het traject nogal eens zag wijzigen. Barry 
Zuidgeest: “Het mooiste is dat het visueel is. Iedereen 
kan er vanuit zijn eigen visie of belang de informatie 
uithalen die hij nodig heeft.”
 
In de tijd achter elkaar gezet, vormen de bouwfase-
ringskaarten inderdaad een stripverhaal. Bouwter-
reinen, tramlijnen, voetgangerszones, fietspaden, 
routes voor autoverkeer, oversteekplaatsen, ov-haltes 
en taxistandplaatsen veranderden regelmatig van 
plaats. De enorme omvang van het Rotterdam Central 
District-project en het beperkte oppervlak waarop 
veel activiteiten tegelijkertijd moesten plaatsvinden, 
maakten het noodzakelijk een dynamische ruimtelijke 
planning te hanteren. 

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

Het vernieuwde Rotterdam CS. (Foto: Gemeente Rotterdam)

De bouwfase-
ringskaarten zijn 
onderdeel van de 

Leidraad Geocom-
municatie die 

binnen Geo-Impuls 
is ontwikkeld. Meer 

informatie op  
www.geoimpuls.org
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Den Haag ‘Verbinden is de komende tijd het toverwoord’

Toekomstbestendig ruimtegebruik vereist oog voor de ondergrond. Dat besef dringt bij steeds meer partijen 

door. Bij de gemeente Den Haag heeft dit geleid tot het aanstellen van John Nieuwmans als adviseur Ondergrond 

en Duurzaamheid. Met de interactieve warmte- en koudekaart van de gemeente als startpunt, gaat hij zorgen dat 

de ondergrond voortaan bij alle plannen goed wordt meegenomen. 

Marinus Stulp van Haaglanden licht de aanstelling 
toe: “Als stadsgewest zijn we er al langer van overtuigd 
dat het belangrijk is om de ondergrond bij ruimtelijke 
processen vanaf het begin mee te nemen. Om te tonen 
wat de voordelen zijn, voeren we een voorbeeldproject 
uit in Den Haag dat aansluit op het Haagse energiebe-
leid om in 2040 klimaatneutraal te zijn.”

“2040 lijkt misschien nog ver weg, maar om onze 
doelstelling van klimaatneutrale stad te halen, moeten 
we nu al aan de slag”, stelt Nieuwmans. “Een voor-
beeld. Netbeheerder Stedin wil de komende jaren 
beginnen met een grootschalige vervanging. Als wij 
willen verduurzamen en op termijn het gasverbruik 
drastisch willen terugdringen, is dit het moment om 
met Stedin in gesprek te gaan. Waar willen we straks 
nog wel gasleidingen en waar niet meer?”

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

Helsinki Zwemmen in een schuilkelder

De Finse hoofdstad Helsinki beschikt sinds 2010 over een integraal ondergronds masterplan. Het 

plan brengt de bestaande ondergrondse toepassingen in kaart en voorziet in reserveringen voor 

toekomstig gebruik. Ilkka Vähäaho, hoofd van de geotechnische divisie van Helsinki en voorzit-

ter van de Finse tunnelassociatie: “Het masterplan is een onmisbaar hulpmiddel voor duurzame 

ontwikkeling van de stad en zijn ondergrond.”

Naast voor de hand liggende toepassingen als tunnels, parkeergarages en 

multifunctionele leidingentunnels herbergt de ondergrond van Helsinki ook 

minder vanzelfsprekende functies, zoals een kerk. (Foto: Flickr/Miguel Nuñez)

Ilkka Vähäaho, 
Helsinki

Anders dan in Nederland, waar de meeste onder-
grondse bouwwerken ‘stand-alone’ zijn, ontwikkelt 
de ondergrond van Helsinki zich door het verbinden 
van bestaande en nieuwe ondergrondse toepassingen 
steeds meer tot een aaneengesloten ondergrondse 
stad. De integrale aanpak biedt extra voordelen boven 
op die van het sec ondergronds gaan. Er is sprake van 
multifunctioneel ondergronds ruimtegebruik, zoals bij 
het ondergrondse zwembad in Itäkeskus, dat in tijden 
van nood kan worden omgevormd tot schuilkelder. 
Een datacenter onder een kathedraal wordt via een 
ondergronds buizenstelsel gekoeld met zeewater. De 
restwarmte gaat – ook weer ondergronds – naar de 
stadsverwarming.

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

Aangewezen 
persoon 
Marinus Stulp (links) over 

John Nieuwmans (rechts): 

“John heeft de afgelopen 

jaren veel ervaring opge-

daan met het agenderen 

van de ondergrond, en hij 

heeft het vermogen om 

mensen te enthousias-

meren en te laten samen-

werken. Dat maakt hem 

de aangewezen persoon 

om de rol van ‘onder-

grondregisseur’ op zich 

te nemen.” 

(Foto: gemeente Den Haag)
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De visie 
van

Innovatie leidt tot 
duurzaamheid en 
andersom

(Foto: Vincent Basler)

“In de jaren negentig was ik 

zelf werkzaam bij het COB als 

programmacoördinator. Ook toen 

was het doel kennis te ontwikkelen 

voor de Nederland BV op het 

gebied van ondergronds bouwen, 

en ook toen  werkte de overheid 

samen met het bedrijfsleven en de 

kennisinstellingen. Ik was onder 

andere betrokken bij de oprichting 

van de leerstoel aan de TU Delft, 

de 2e Heinenoordtunnel als eerste 

geboorde tunnel en programma’s als 

het monetariseren van ondergronds 

ruimtegebruik, de 3D-grondradar 

en de beleving van ondergrondse 

ruimten. Het bruiste toen al van de 

kennisuitwisseling.

Nu, ruim vijftien jaar later, doet het mij deugt 
om te zien dat het nog steeds bruist bij het 
COB. Verrast door vele nieuwe gezichten en 
door vele bekende en vertrouwde gezichten, 
jong en oud, man en vrouw. Het COB heeft 
nog altijd een inspirerend programma 
met evenveel aandacht voor de sfeer als 
voor de inhoud. Maar nu, met veel minder 
subsidie en budget. Partijen moeten nu 
zelf slimme manieren bedenken om samen 
kennis te ontwikkelen en te delen. En 
nog steeds rondom spannende thema’s 
die, in mijn ogen, de toekomst van de 

bouw gaan domineren. Naast techniek en 
innovatie, die al redelijk goed in onze genen 
zitten, gaat het ook om grote thema’s als 
ketensamenwerking en duurzaamheid. Ik 
heb bewust de overstap gemaakt naar een 
innovatief technisch dienstverlener met een 
energiereus als moeder, omdat ik geloof dat 
duurzaamheid de komende twintig jaar de 
boventoon gaat voeren in de opgave die wij 
als land hebben.  

De sector heeft de afgelopen jaren een 
enorme stap gezet in geïntegreerde 
contracten en  samenwerking. Partijen 
hebben elkaar kunnen vinden. Mijn 
visie is ons de komende tijd vanuit deze 
samenwerking te concentreren op innovatie 
en duurzaamheid om daarmee een 
substantiële bijdrage te kunnen leveren 
aan onze People, Planet en Profit. We 
moeten anders gaan denken en nieuwe 
businessmodellen introduceren. Alleen dan 
gaan we samen vliegen en kan het COB met 
haar achterban het verschil gaan maken. 
Daarom zijn wij als Cofely Energy & Infra 
participant geworden van het COB; omdat 
het COB een vernieuwend  netwerk is waar 
inhoud de boventoon voert.” 

Mascha van Vuuren-Sanders is algemeen 
directeur van Cofely Energy & Infra. Cofely, 
een volledige dochter van GDF Suez Energy 
Services, richt zich op het bijdragen aan een 
betere wereld met duurzame technologie.



12

afstudeeronderzoek

Uit de 

school 

geklaptMultifunctionele water-
keringen aantoonbaar veilig 

De ruimte langs het water is gewild; we willen er wonen en werken, en er verdedigingswerken tegen 

het water bouwen. Het zou praktisch zijn als we verschillende functies konden combineren. Het 

afstudeeronderzoek van Jeroen van Mechelen (TU Delft) helpt wellicht een handje. Hij toonde aan dat 

het mogelijk is om een aantoonbaar veilige multifunctionele waterkering te ontwerpen.

afstudeerder

Jeroen van Mechelen

proJeC t

Multifunctional fl ood 

defences - Reliability 

analysis of a structure 

inside the dike

wa ar

TU Delft, faculteit 

Civiele Techniek en 

Geowetenschappen, 

afdeling Waterbouwkunde

‘Een goed perspectief voor de verdere ontwikkeling’

prof. dr. ir. S.N. Jonkman, afstudeerbegeleider, TU Delft

dr. ir. G. van Meurs, afstudeerbegeleider, Deltares

ing. M.Z. Voorendt, promotieonderzoek multifunctionele waterkeringen, TU Delft

Multifunctionele waterkeringen zijn keringen die niet 
alleen bescherming bieden tegen overstromingen van 
het achterland (primair), maar nog een tweede belang-
rijke functie vervullen (secundair). Historisch gezien is 
dit principe niet nieuw, denk hierbij aan wegen op de 
dijk of wonen op de dijk. Met het oog op toenemende 
druk op de ruimtelijke ontwikkeling in en rond steden 
gelegen aan een rivier of kustlijn zal er steeds meer 
vraag ontstaan naar het gebruik van de ruimte op en in 
de waterkeringen. Het wordt interessanter naarmate 
de verschillende functies van de waterkering ook con-
structief gecombineerd gaan worden tot een integrale 
variant. Een constructie die de secundaire functies van 
een waterkering vervult, werkt dan ook mee aan de 
sterkte van de waterkering. 

Als afstudeeronderwerp aan de TU Delft is een 
ontwerp gemaakt voor een multifunctionele waterke-
ring bestaande uit een parkeergarage in een dijk. De 
doelstelling van de studie was het vinden van een juiste 
methode om een aantoonbaar veilige multifunctionele 
waterkering te ontwerpen.

Waterveiligheid en overstromingsrisico zijn belangrijke 
begrippen voor een laaggelegen land als Nederland. 
Het combineren van functies op of in de waterke-
ring mag de bescherming van het achterland tegen 

overstroming niet aantasten. Binnen de huidige 
methodiek voor het beoordelen van de veiligheid van 
waterkeringen worden objecten die de multifuncti-
onaliteit vertegenwoordigen beoordeeld op de mate 
waarin ze de sterkte van de waterkering reduceren of 
de belasting verhogen. Als men een constructie in een 
dijk wil bouwen, neemt de constructie een zodanig 
groot gedeelte van de waterkering in beslag dat het 
niet meer mogelijk is om te spreken van een sterkte-
reductie. De sterkte van de waterkering wordt in dat 
geval deels (of geheel) bepaald door de sterkte van de 
constructie en de interactie tussen het grondlichaam 
en de constructie. 

Binnen het huidige Nederlandse toetsinstrumenta-
rium voor waterkeringen is multifunctioneel gebruik 
van de waterkering mogelijk, maar toetsregels dienen 
in veel gevallen nog opgesteld te worden. Daarnaast 
zijn er de (strengere) Eurocodes die eisen stellen 
aan de constructieve veiligheid van alle mogelijke 
bouwconstructies. Voor het toetsen van waterkerin-
gen vindt een verschuiving plaats van een semiproba-
bilistische naar een probabilistische methode. Deze 
verschuiving gaat samen met het voornemen om de 
normering van waterveiligheid te veranderen van 
een benadering gebaseerd op de overschrijdingsfre-
quentie naar een integrale faalkansmethodiek. Voor 
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“Het constructief combineren van secundaire functies in waterkerin-

gen heeft nog een aantal praktische bezwaren. In dit afstudeerwerk 

is echter aangetoond dat de techniek geen struikelblok hoeft te zijn: 

Jeroen van Mechelen heeft onderzocht hoe (secundaire) constructies  

de veiligheid van de dijk kunnen beïnvloeden. Daarbij zijn verschil-

lende faalmechanismen door middel van een betrouwbaarheidsana-

lyse beschouwd. Ook zijn de verschillen tussen de ontwerprichtlijnen 

voor gebouwen en waterkeringen onderzocht. In een casestudie heeft 

hij laten zien hoe een parkeergarage veilig in een dijk kan worden 

geïntegreerd. De studie heeft geresulteerd in inzicht in de wijze hoe 

constructies veilig kunnen worden ontworpen als deel van een (mul-

tifunctionele) waterkeringszone. Het werk biedt een goed perspectief 

voor de verdere ontwikkeling van de ontwerpmethode van multifunc-

tionele waterkeringen.”

bouwconstructies is deze verschuiving naar een proba-
bilistische methode (nog) niet waarneembaar. 
De verschuiving van een semiprobabilistische naar 
een probabilistische methode voor waterkeringen 
leidt tot een verschil tussen de methode gebruikt voor 
het toetsen van waterkeringen en voor het toetsen 
van bouwconstructies. Een belangrijk onderdeel van 
het ontwerpproces is dan de wijze waarop omgegaan 
wordt met een multifunctionele waterkering waarbij de 
bouwconstructie als een waterkering is op te vatten. 

Het constructieve ontwerp van de multifunctionele 
waterkering in het afstudeeronderzoek is getoetst met 
zowel de semiprobabilistische als de probabilistische 
methode om het verschil tussen beide methoden te 
kunnen waarnemen en beoordelen. Het resultaat met 
behulp van de semiprobabilistische methode hangt 
sterk af van de keuze voor de representatieve water-
stand en de daarbij behorende veiligheidsfactor. Een 
combinatie van een waterstand met een al kleine kans 
van optreden én een veiligheidsfactor leidt ook tot een 
dubbele introductie van veiligheid in de berekeningen. 
Daarnaast verschilt de afhankelijkheid van de water-
stand per faalmechanisme, waardoor er per faalmecha-
nisme een wisselende veiligheidsmarge in de bereke-
ningen wordt geïntroduceerd. 
De probabilistische methode is toegepast om het ont-
werp te toetsen door de faalkans te berekenen. Wan-
neer deze faalkans wordt vergeleken met de vereiste 
faalkans, valt op dat het ontwerp ruimschoots voldoet 
aan de vereiste faalkans. Met andere woorden, de eisen 

die een semiprobabilistische methode stelt aan het ont-
werp, zijn te conservatief. De voornaamste reden is de 
keuze voor een representatieve waterstand. Het is lastig 
om een waterstand te bepalen waarbij wordt voldaan 
aan alle eisen, zonder een veel te conservatieve keuze te 
maken, vanwege het verschil in afhankelijkheid van de 
waterstand voor individueel faalmechanisme. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het toepassen van een 
semiprobabilistische methode in een conservatief 
ontwerp resulteert. Met de toepassing van een probabi-
listische methode kan winst behaald worden vanwege 
een minder conservatief ontwerp. Daarnaast resulteert 
een probabilistische methode in extra informatie over 
de faalkans ten opzichte van een semiprobabilistische 
methode. Deze informatie is nodig om een aantoon-
baar veilig ontwerp te kunnen maken en daarom is 
het nodig de multifunctionele waterkering met een 
probabilistische methode te ontwerpen. De vraag naar 
multifunctionele waterkeringen zal in de toekomst 
zeker gaan toenemen als gevolg van een toenemende 
druk op de ruimtelijke ontwikkeling. Dit onderzoek 
toont aan dat de gevolgde methode geschikt is voor het 
aantoonbaar veilig ontwerpen van multifunctionele 
waterkeringen.

 

Meer informatie 
 Ga voor meer informatie naar de digitale versie van 

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

Referentieproject in Zwijndrecht: een ondergrondse parkeergarage maakt de  

kademuur van de Maasboulevard multifunctioneel. (Foto: Van Mechelen)

Schematische weergave van het ontwerp dat beschouwd is in het 

afstudeerwerk. (Beeld: Van Mechelen)
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Afwegen in de praktijk 

ondergronds vs. Bovengronds Bouwen

Eind vorig jaar verscheen de COB-publicatie Zeven sleutels voor een 

waardevolle afweging. Een vrij beknopte slotsom van een diepgaand 

onderzoek naar afwegingsprocessen. Daarom is het ook geen echte 

slotsom: de sleutels moeten nu naar de praktijk, zodat ze benut, getoetst 

en bijgeslepen kunnen worden. In Rotterdam en Amsterdam werd het 

startsein gegeven in de vorm van een masterclass.

Het COB werkt graag in cirkels. Van praktijk naar 
theorie, en weer terug naar de praktijk. Het project 
Afwegingskader ondergronds vs. bovengronds 
bouwen is daar een goed voorbeeld van. Het begon 
met een constatering in de praktijk: bij ruimtelijke 
opgaven blijkt het soms lastig om ondergrondse en 
bovengrondse oplossingen met elkaar te vergelijken, 
waardoor de afweging wordt bemoeilijkt en het 
resultaat mogelijk niet optimaal is. Rijkswaterstaat 
vroeg daarom het COB om samen met het netwerk 
een afwegingskader te ontwikkelen – een oplossing 
in de theorie. 

Na uitgebreid onderzoek via diverse sporen werd 
vastgesteld dat het toevoegen van een nieuw 
kader aan het bestaande instrumentarium niet 
de oplossing zou zijn. Er werden in plaats daarvan 
zeven sleutels geformuleerd; tips and tricks die 
bestuurders en adviseurs kunnen toepassen in hun 
afwegingsprocessen om deze zorgvuldiger te laten 
verlopen. Daarmee was het project voor het COB 
echter niet ten einde, want de sleutels zijn ‘slechts’ 
woorden. Het toepassen is waar het om gaat, pas 
dan is de cirkel rond en zijn we terug in de praktijk, 
waar we bepalen of en hoe we het resultaat gaan 
verdiepen. Het COB heeft in maart masterclasses 
georganiseerd om de sleutels voor een zorgvuldige 
afweging naar de praktijk te brengen.

In de klas
De masterclasses vonden plaats in Rotterdam 
en Amsterdam, in samenwerking met de 

ingenieursbureaus van deze gemeenten. Beide keren 
zat de zaal vol. Er waren deelnemers vanuit provincies, 
adviesbureaus, de organiserende gemeenten en het 
ministerie van Infrastructuur enMilieu. De begeleiding 
was in handen van Bert van Eekelen en Aneta Krikke 
(twee auteurs van de zeven sleutels), Jantien van den 
Berg (COB-coördinator en eveneens medeauteur) en 
Edith Boonsma (communicatie COB).
“Enerzijds was de masterclass bedoeld om de sleutels 
nog eens helder uiteen te zetten”, vertelt Jantien. “Je 
hebt vaak niet de tijd om een publicatie rustig door 
te lezen; een masterclass is een goede gelegenheid 
om het gedachtegoed tot je nemen en er meteen 
mee aan de slag te gaan. Dat was het tweede doel: 
de sleutels vertalen naar de praktijk. Wat kun je 
ermee in je dagelijkse werk, hoe pas je ze toe, waar 
moet je op letten? We wilden de deelnemers een 
veilige omgeving bieden om met de sleutels te 
experimenteren en met elkaar te oefenen.” 

Vingerwijzingen
Jantien werd bij het project betrokken toen er nog 
gezocht werd naar een afwegingskader. “Bij mij 
ontstond al snel het gevoel dat we geen kader 
moesten ontwikkelen, maar inzicht moesten 
geven in een afwegingsproces. Hier ben ik samen 
met de betrokken partijen, waaronder Bert van 
Eekelen, aan gaan werken. We zijn uitgekomen 
op sleutels die vooral gaan over houding en 
gedrag. Het zijn dingen die je in achterhoofd kunt 
houden terwijl je gebruikmaakt van bestaande 
afwegingsinstrumenten. De arena waarin 
afwegingen worden gemaakt is de laatste jaren 
sterk veranderd. Er is meer aandacht voor de 
stakeholders, mensen hebben meer inspraak. Daar 
gaan de sleutels op in. De huidige werkwijze in de 
praktijk, het onderzoekend ontwerpen/ontwerpend 
onderzoeken, staat centraal in de zeven sleutels - 
het is de vijfde sleutel om precies te zijn. Sleutels 
één tot en met vier beschrijven de uitgangspunten 

“ Wat kun je ermee in 
je dagelijkse werk, hoe 

pas je ze toe?”
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MkBA
Een bekend instrument bij ruimtelijke opgaven is de maatschappelijke kosten-

batenanalyse (MKBA). Hierbij worden de voor- en nadelen van diverse alternatieven 

op een rij gezet en zoveel mogelijk in geld uitgedrukt. Ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaamheid zijn echter nauwelijks om te rekenen in geld of een getal. De zeven 

sleutels stimuleren betrokkenen om zulke ‘zachte’ kwaliteiten meer te waarderen. 

Met name sleutel vier ‘Waarde vóór voorwaarde’ gaat hierop in: de (maatschappelijke) 

waarden moeten centraal staan.

en principes die je nodig hebt om die 
basismethode te kunnen gebruiken. 
Vervolgens geven sleutels zes en zeven 
aanbevelingen voor het proces”, aldus 
Jantien.

Tijdens de masterclass heeft Bert van 
Eekelen de sleutels uitgebreid toegelicht 
met voorbeelden. “Dankzij zijn ruime 
ervaring met afwegingsprocessen kan 
Bert vrijwel alle inzichten illustreren aan 
de hand van een waargebeurd verhaal. 
Dat zijn boeiende kijkjes in de keuken”, 
zegt Jantien. Zo is er het voorbeeld van 
Schiphol. Voor de uitbreiding van de 
luchthaven werd een tijdlang gekeken 
naar de Noordzee, maar uiteindelijk 
sneuvelde dat idee. De oorzaak springt 
niet in het oog: de onderhandelingen 
liepen vast doordat de uitbreiding op 
zee tot een te hoge kostenpost voor KLM 
zou leiden vanwege de grote afstanden 
die het personeel dan moet afleggen. 
Jantien: “In de zeven sleutels is zodoende 
de aanbeveling terug te vinden dat op tijd 
de juiste partijen bij het afwegingsproces 
betrokken moeten worden. Hoe vanzelf-
sprekend dit ook lijkt, in de vaart van  
een project wordt hier soms aan voor-
bijgegaan.”

Maar hoe?
De zeven sleutels bevatten veel op het 
eerste gezicht concrete tips. ‘Zorgvuldig 
wegschrijven’ is er een, net als ‘De rug 
recht houden’ en ‘Geef elkaar de ruimte’. 
Toch komen de meeste deelnemers 
voor concretisering. Want hoe doe je 
dat precies, ‘elkaar de ruimte geven’, 
als je met vier boze partijen aan tafel 
zit die allemaal wat anders willen? 
Tijdens de masterclass hebben de 
deelnemers geoefend aan de hand van 
echte casussen, zoals het project de 
Rotterdamsebaan en het Hart van Zuid. 
Jantien: “Het werken aan een casus 
vonden de deelnemers waardevol, het gaf 
hen meer inzicht in het afwegingsproces 
en in elkaars zienswijzen. In elke groep 
zaten deelnemers vanuit verschillende 

disciplines, waardoor er ook verschillende 
ervaringen op tafel kwamen. Anderzijds 
bleken de casussen net iets te vaag om 
goed met de sleutels te kunnen oefenen. 
Je hebt daarvoor meer kennis nodig van 
de inhoud en de context van de projecten. 
Bij een volgende masterclass zal de 
briefing dus uitgebreider moeten, of er 
moet iemand aanschuiven vanuit het 
voorbeeldproject.”

Vervolg
Dat er een volgende masterclass komt, 
staat inmiddels vast. “In Rotterdam was 
de gemeente na afloop erg enthousiast”, 
vertelt Jantien. “We kijken nu hoe we 
samen een aantal materclasses specifiek 
voor hen kunnen organiseren. Rotterdam 
ziet de masterclass vooral als middel om 
gemeentelijke afdelingen bij elkaar te 
brengen. De ruimtelijk ordenaars werken 
vaak al bewust of onbewust volgens de 
zeven sleutels; de masterclass maakt 
hun werk inzichtelijk voor henzelf en 
voor anderen binnen de gemeente. Door 
met elkaar in de masterclass aan de slag 
te gaan, creëer je eenzelfde taal en kun 
je gelijk oefenen. Dan zie je dat er in 
een vroegtijdig stadium vraagstukken 
bovenkomen die je anders pas laat 
in het proces tegenkomt. En dat kan 
belangrijk zijn. Kijk bijvoorbeeld naar 
de trend waarbij de gemeente initiatief 
van de markt vraagt en deze met open 
armen ontvangt en faciliteert. Zo’n 
aanpak heeft grote consequenties voor 
het beheer en onderhoud als er andere 
keuze voor de openbare ruimte worden 
gemaakt dan afgesproken binnen de 
gemeente. Welke afwegingen maak 
je? Discussievoeren over dergelijke 
afdelingsoverstijgende onderwerpen 
bevordert de ketenintegratie.” 

 
 
Meer informatie

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

Interesse?
We horen het graag als u interesse heeft  

in de masterclasses (als deelnemer of 

als medeorganisator), zodat we hiermee 

rekening kunnen houden bij het  

organiseren van nieuwe activiteiten. 

Neem hiervoor contact op met Edith 

Boonsma: edith.boonsma@cob.nl
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De 
dialoog

Nooit meer graven 
niet langer een illusie

De potentiële winst is groot. WML heeft een 
saneringsprogramma voor 8.500 kilometer 
drinkwaterleiding. Bij een levensverwachting 
van tachtig jaar moet WML jaarlijks gemid-
deld honderdtien kilometer waterleiding 
vervangen. Landelijk wordt de renovatieop-
dracht geschat op veertig duizend kilometer. 
Als gevolg van een naoorlogse piek in de aan-
leg ligt de opgave voor de komende jaren fors 
hoger dan gemiddeld. Het was die uitdaging 
die Sjef Vaessen van WML en John Henzen 
van Heijmans in 2011 samenbracht. Sjef 
Vaessen: “We wilden slimmere oplossingen; 
iets wat de omgeving minder zou belas-
ten. Heijmans heeft die uitdaging serieus 
genomen.” John Henzen: “Het begon met 
de vraag ‘Wat is er nodig om de relining-
techniek die al twintig jaar voor riolering 
wordt gebruikt ook geschikt te maken voor 
drinkwaterleidingen?’”

Er werd contact gezocht met Insituform, 
de belangrijkste producent van  cured-in 
place pipe (CIPP) systems en DSM. DSM 

was al bezig een hars te ontwikkelen die zou 
kunnen worden toegepast voor drinkwater. 
Die ontwikkelingen werden op initiatief 
van Henzen en Vaessen bij elkaar gebracht. 
Het eindproduct is een met de DSM-hars 
geïmpregneerde kous die aan de binnen-
kant van bestaande waterleidingen wordt 
aangebracht en zelfs constructief de functie 
van de oude waterleiding kan overnemen. 
De nieuwe waterleiding heeft daarmee een 
zelfde levensverwachting als de oorspron-
kelijk leiding: tachtig tot honderd jaar. De 
defi nitieve certifi cering door KIWA wordt in 
juni 2014 verwacht.

Beslismatrix
Heijmans en WML  bekijken welke uit-
voeringsmethode van de diverse sleufl oze 
technieken  per project het meest geschikt is. 
Naast de kousreliningtechniek worden pipe 
cracking en de buis-in-buismethode toege-
past. Sjef Vaessen: “Met hulp van studenten 
van de Hogeschool Zuyd hebben we een be-
slismatrix ontwikkeld aan de hand waarvan 

John Henzen begon zijn loopbaan bij 

de afdeling Riolering en Waterhuishou-

ding van Openbare Werken Amsterdam  

(nu Waternet). Daar is hij drieëntwintig 

jaar werkzaam geweest, als laatste in 

de functie van projectleider bij afdeling 

Projecten Afvalwater. Sinds 2008 werkt 

hij bij Heijmans NV als tenderleider 

Boortechnieken en als accountmanager 

marktteam Water bij Heijmans Civiel.

Sjef Vaessen is na de HTS civiele tech-

niek in Heerlen dertien jaar werkzaam 

geweest bij een civiel technische aanne-

mer. Sinds 1987 is hij in dienst bij WML 

als afdelingshoofd Aanleg Leidingen 

WML. Deze afdeling is verantwoordelijk 

is voor het (laten) aanleggen, wijzigen 

en saneren van distributie leidingen en 

aansluitleidingen in Limburg.

John Henzen (links) en Sjef Vaessen. (Foto: Vincent Basler)

Nog even en er is een volledig gecertifi ceerde methode voor vernieuwing van drinkwaterleidingen 

met kousreliningtechniek. Met deze toepassing en die van twee andere sleufl oze technieken, pipe 

cracking en de buis-in-buismethode, willen Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Heijmans 

bovengrondse overlast voorkomen en tijd en kosten besparen. De samenwerking heeft een impuls 

gegeven aan product- en kennisontwikkeling.
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we kunnen bepalen welke techniek in een 
bepaalde situatie het beste is. De variabelen 
daarin zijn onder andere de leeftijd van de 
leiding, de bestrating, het soort materiaal, de 
diameter, de zuurtegraad van de grond en de 
staat van de leiding (aantal lekkages). Daar 
rolt al wel de optimale techniek uit, maar 
de kostencomponent zit er nog niet in. Met 
proefprojecten gaan we meer data verzame-
len, zodat de beslismatrix steeds betrouw-
baarder wordt.”  John Henzen: “We zitten dus 
nog in het ontwikkeltraject. Het experi-
menteren zal zeker met vallen en opstaan 
gepaard gaan. Uiteindelijk zullen we onze 
bevindingen breder gaan delen, maar zover 
is het nog niet.” Sjef Vaessen: “Je kunt zo veel 
droogzwemmen als je wilt, maar de praktijk 
is toch altijd weer net anders. Uiteindelijk 
willen we uitkomen op een beslismatrix die 
ons laat zien welke techniek het beste is en 
wat vernieuwing in de ter plaatse geldende 
omstandigheden per meter mag kosten. 
Daarvoor denken we nog twee jaar nodig te 
hebben.”

De buis-in-buismethode wordt al vaker toe-
gepast. Met de pipe crackingmethode heeft 
WML in november 2013 in Beek de Neder-
landse primeur gehad. In dit project werd de 
bestaande tachtig millimeter stalen leiding 
opgesneden en een nodulair gietijzeren Saint 

Gobain-leiding met een inwendige diameter 
van honderd millimeter ondergronds inge-
trokken. Voor de bouwvak worden dit jaar 
nog drie trajecten met behulp van sleufloze 
technieken uitgevoerd. Dit najaar zal het 
eerste project met behulp van kousrelining 
worden uitgevoerd.

winst
Vaessen en Henzen gaan ervan uit dat naast 
de traditionele graafmethode, het altijd 
mogelijk zal zijn een van de drie technie-
ken toe te passen. De voordelen zijn groot. 
John Henzen: “Met sleufloze technieken 
kunnen we per dag twee keer zo veel meter 
leiding vervangen. Er is bijna geen overlast. 
We hoeven niet in de grond te roeren, geen 
grond af te voeren en de dure Limburgse 
bestrating hoeft niet open. Wat dat betekent 
voor de kosten is nu niet te zeggen; we zitten 
nog in de proeffase. Het proces is nog niet 
geoptimaliseerd en kan zeker nog efficiënter. 
Een ding weet ik wel: opgeteld ben je altijd 
goedkoper uit als je niet hoeft te graven.” 

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

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

Pipe cracking
De pipe crackingmethode is geschikt voor 
nodulair gietijzeren en kunststof water-
leidingen en kan niet worden toegepast 
bij asbestcementleidingen. Er is bij deze 
techniek geen inspectie vooraf nodig. 
Over de lengte van het te vervangen lei-
dingdeel worden tussen twee putten 
trekstangen ingebracht. Deze trekken een 
conusvormige wig door de bestaande lei-
ding, waardoor deze wordt opgesneden. 
Bij het pilotproject in Beek werd de be-
staande tachtig millimeter stalen leiding 
opgesneden en een nodulair gietijzeren 
Saint Gobain-leiding met een inwendige 
diameter van honderd millimeter onder-
gronds ingetrokken.

(Foto: Heijmans/Evert Klein-Nagelvoort )
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Met bacteriën levensduur 
damwanden verlengen

“Over corrosie van staal in de ondergrond is tot nu toe 
weinig bekend”, stelt Afanasyev van de afdeling Geo-
Engineering van de TU Delft. “We weten wel dat de 
corrosiesnelheid enorm varieert. Bij de aanleg van een 
metrolijn in Kiev werd een damwand bijvoorbeeld al na 
enkele dagen dunner. We zien ook het omgekeerde. Zo 
bleken de zeventig jaar oude damwandplanken bij de 
vervanging van een kademuur in Rotterdam nog nauwe-
lijks te zijn aangetast.”

Harde korst
“De snelle corrosie in Kiev was echt een extreem geval. 
Lokaal bleek het grondwater enorm zuur te zijn door de 
aanwezigheid van zwaveloxiderende bacteriën. Daar-
door loste het ijzer van de damwandplanken razendsnel 
op en was van de planken al vrij snel bijna niets meer 
terug te vinden. Een minimale aantasting, zoals in 
Rotterdam, en alles er tussenin, komen we vaker tegen. 
Zijn damwandplanken weinig aangetast, dan zit er in de 
meeste gevallen op het metaal een harde korst die waar-
schijnlijk het onderliggende staal heeft beschermd (zie 
rechter foto). Vaak bestaat deze korst uit sideriet, een 
ijzercarbonaat, maar ook wel uit een mix van ijzersulfaat 
en ijzercarbonaat.”

Met zijn onderzoek probeert Afanasyev te achterhalen 
onder welke omstandigheden bacteriën de corrosie-
beperkende korsten vormen. Daarvoor heeft hij onder 
andere in de Rotterdamse haven en bij de Zeeburger-
sluis in Amsterdam monsters genomen van verwijderde 
damwanden, de omringende grond en het grondwater. 
“We vermoeden dat de korsten ontstaan door bacteriën 
die een biofilm– tandplak als het ware – produceren 
tegen het staal aan. Mogelijk sluit deze biofilm de 
poriën in de grond af, waardoor corrosieve stoffen het 
staal niet meer kunnen bereiken. Na verloop van tijd 
verandert de tandplak in tandsteen en krijg je de harde 
korst die we geregeld op damwanden terugvinden.”

interview | miChael afanasyev, onderzoeker tu delft

Sommige damwanden zien er na decennia nog vrijwel nieuw uit, terwijl andere al veel eerder sterk zijn 

gecorrodeerd. Onderzoeker Michael Afanasyev probeert de verschillen in corrosiesnelheid te verklaren. Hij 

kijkt onder meer naar de aanwezige bodembacteriën en de eigenschappen en samenstelling van de grond en 

het grondwater. Uiteindelijk hoopt hij de omstandigheden in de bodem zodanig te kunnen beïnvloeden dat 

damwanden in de toekomst nauwelijks meer corroderen.
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(Foto’s: Michael Afanasyev)
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Michael Afanasyev 
is geboren in Rusland en 

emigreerde in zijn jeugd met 

zijn ouders naar Israël. Na 

zijn middelbare school begon 

hij aan de bacheloropleiding 

Luchtvaart- en Ruimtevaart-

techniek in Delft. Voor zijn 

masterstudie stapte hij over 

naar Toegepaste Geofysica. 

Deze studie volgde hij in Delft, 

Zürich en Aken. Sinds 2011 

doet hij promotieonderzoek.
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CT-scanner
“Om te zien of ons vermoeden klopt, ga ik onder 
andere de corrosieproducten – de verweerde 
laag op het staal en de eventuele korsten – ana-
lyseren. Ook ga ik het grondwater en de grond 
rondom de damwanden uitgebreid bemon-
steren. Dat laatste is niet eenvoudig omdat er 
meestal maar weinig aanhangende grond mee-
komt bij het trekken van damwanden. Daarom 
hebben we bij de Zeeburgersluis vlak naast de 
damwand een boring gedaan, zodat we kunnen 
zien wat de samenstelling van de grond op ver-
schillende diepten is. Voor de analyses van de 
grond en het grondwater schakelen we externe 
deskundigen in zoals het Chemisch Biologisch 
Laboratorium Bodem (CBLB) in Wageningen 
en SGS-Intron. De harde korst gaan we zelf 
analyseren met onder andere een CT-scanner, 
waarmee we verschillen in dichtheden en poro-
siteit kunnen meten.”

Computermodel
Naast het onderzoek aan de materialen uit 
het veld, gaat Afanasyev ook experimenten in 
het laboratorium uitvoeren. Zo wil hij stukjes 
metaal in potten doen met in elke pot een an-
dere grondmengsel. Met de CT-scanner wil hij 
vervolgens iedere week de verschillende potten 
analyseren om te zien wat er gebeurt. Hoe snel 
corrodeert het metaal? Wat is de invloed van 
de hoeveelheid chloride en sulfaat in de grond? 
Maakt het uit hoe poreus de grond is? In welke 
potten vormen bacteriën ‘tandplak’? En wan-
neer slibben poriën dicht?

Afanasyev: “Op basis van de uitkomsten van de 
veldanalyses en labexperimenten hoop ik een 
computermodel te kunnen ontwikkelen dat 
de geochemische en fysische processen rond 
damwanden en andere stalen elementen in de 
ondergrond adequaat beschrijft. Met zo’n mo-
del kun je voorspellen hoe snel staal corrodeert 
in verschillende grondsoorten. Dat is waarde-
volle kennis voor aannemers, maar voor ons is 
dat niet het eindpunt. Als volgende stap willen 
we aantonen dat we de processen in de grond 

en op het metaal positief kunnen beïnvloeden 
door de lokale omstandigheden aan te passen. 
Denk aan het injecteren van voedingsstoffen die 
de korstproducerende bacteriën lekker vinden.”

Besparen
Over het maatschappelijk belang van zijn 
onderzoek is Afanasyev helder:“Vanwege de 
grote verschillen in corrosiesnelheid nemen 
opdrachtgevers en aannemers tot nu toe grote 
veiligheidsmarges in acht. Als de damwanden 
van een ondergrondse parkeergarage vijftig jaar 
moeten meegaan zonder te lekken, kiezen ze 
voor de zekerheid voor damwandplanken die 
een paar millimeter dikker zijn, zodat er ook bij 
forse corrosie geen lekkage optreedt. Dat lijkt 
weinig uit te maken, maar een damwandplank 
van vijftien millimeter vergt vijfentwintig pro-
cent meer staal dan een van twaalf millimeter 
dik. Dat extra staal kost niet alleen veel geld, 
maar ook extra energie voor de productie en het 
transport. Er valt dus heel veel te besparen.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale versie 

van dit artikel in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping

‘‘Extra staal kost niet alleen 
veel geld, maar ook extra 

energie voor de productie 
en het transport’’

Biogrout 
Het promotieonderzoek van Afanasyev is on-

derdeel van het project Bio-geotechnical pro-

tection against corrosion (BioCoPro), wat op 

zijn beurt deel uitmaakt van het programma 

Biobased Geo- & Civil Engineering for a sus-

tainable society (BioGeoCivil). BioGeoCivil is 

tot nu toe vooral bekend door het onderzoek 

naar biogrout, een techniek om los zand met 

behulp van bacteriën te verkitten tot zand-

steen. De techniek is onder meer met succes 

toegepast bij een horizontaal gestuurde boring, 

waarbij werd voorkomen dat de boorvloeistof 

wegstroomde en het boorgat zou instorten. De 

techniek is ook geschikt om de draagkracht van 

de ondergrond lokaal te verstevigen en kan op 

termijn wellicht worden gebruikt om bij lekke 

bouwkuipen te voorkomen dat het weglekken-

de grondwater zand meevoert.
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Ingrid den Ouden,  
NedMobiel

Ron Beij,  
Brandweer Amsterdam-

Amstelland

Veiligheid Grondige aanpak OTO-traject waterwolftunnel

De opening van de Waterwolftunnel bij Aalsmeer werd voorafgegaan door een uitgebreid 

OTO-programma (Opleiden, Trainen, Oefenen). Gebruik van simulatietechnieken (virtual 

reality) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een goede voorbereiding en moet er ook voor 

zorgen dat de kennis binnen de interne organisatie, de veiligheidsorganisatie en de brandweer in 

de toekomst op peil blijft. 

De keuzes van de provincie Noord-Holland hebben tot 
een intensiever OTO-traject geleid dan gebruikelijk. 
Ingrid den Ouden: “Ik ben ervan overtuigd dat het 
OTO-traject bij de Waterwolftunnel goed is geregeld 
en vooroploopt bij dat van Rijkswaterstaat of gemeen-
telijke tunnels. Alle direct betrokkenen zijn opgeleid, 
getraind en hebben uitgebreid geoefend . Hetzelfde 
geldt voor de hulpdiensten.” 
Ron Beij is vooral positief over het feit dat de betrokken 
partijen elkaar goed hebben leren kennen en elkaar 
weten te vinden. Maar hij maakt ook kanttekeningen: 
“De onderlinge afstemming heeft ontzettend veel 
tijd gekost. Gelet op alle andere risico’s die er in een 
veiligheidsregio aanwezig zijn is het de vraag of een 
(standaard) tunnel zoveel inspanningen rechtvaardigt. 
Tunnels in Nederland zijn veilig.”

Ron Beij: “Als je  tachtig procent van alle mogelijke 
hulpverleners wilt bereiken, ben je na oplevering 
van de tunnel misschien wel drie maanden aan het 

oefenen. Hier hebben we een week ‘droog’ kunnen 
oefenen, waarbij ook meteen de verkeerscentrale kon 
meedoen.” Ingrid den Ouden: “Normaal gesproken 
heb je één openstellingsoefening. Nu hadden we daar 
vijf dagen voor, zodat alle tunneloperators en -inspec-
teurs, veel meer mensen van de hulpdiensten en een 
aantal vrijwilligers konden oefenen. In die vijf dagen 
hebben we in totaal dertig maal een scenario doorlo-
pen.” 
Ron Beij: “Je oefent samen met realistische scenario’s 
en leert hoe je onderling moet communiceren. Je 
oefent dus gericht op de cruciale stappen in de eerste 
vijftien minuten van de incidentbestrijding. Dat is 
beter dan de grote showoefeningen die je vaak ziet 
bij oplevering van grote projecten. Het resultaat van 
deze aanpak is dat de betrokkenen beter op elkaar zijn 
ingespeeld.”

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

“Je oefent gericht op de cruciale stappen in de eerste 
vijftien minuten van de incidentbestrijding”

Er is op verschillende niveaus intensief geoefend, zowel in de tunnel zelf als met behulp van virtual reality. (Foto: NedMobiel)
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Stad Volautomatisch parkeren onder herstelde historische gracht

Na negentig jaar gaat de gracht tussen de Haagse Torenstraat en Prinsessewal weer open. Door het 

terugbrengen van het water verdwijnen ongeveer zeventig parkeerplekken. Deze plekken worden 

ruimschoots gecompenseerd met de bouw van een volautomatische autoberging onder de gracht. 

Kees Spendel, projectleider Constructies bij de gemeente Den Haag en projectleider Rik van 

Opdorp van aannemer BAM Civiel vertellen wat er bij de werkzaamheden zoal komt kijken.

Spendel: “Toen we de plannen maakten voor het 
herstel van de gracht, wisten we dat we een oplossing 
moesten vinden voor zestig tot zeventig parkeerplek-
ken die zouden verdwijnen. Aangezien daar boven-
gronds geen ruimte voor was, kwam een parkeerga-
rage onder de gracht in beeld. Voor de gracht moesten 
we toch al damwanden maken en voor een garage 
zouden we deze alleen tot een iets grotere diepte 
moeten aanbrengen. Al gauw werd echter duidelijk 
dat de ruimte voor traditionele toe- en uitritten  
ontbrak en een volautomatische autoberging  
eigenlijk de enige optie was.” 

Van Opdorp: “Vanaf het begin was duidelijk dat we 
het project alleen volgens planning zouden kunnen 
opleveren als het onderwaterbeton er op tijd inzat. 
Om dat voor elkaar te krijgen, moesten we diverse 
werkzaamheden gelijktijdig zien uit te voeren, zonder 
dat de veelal grote machines elkaar in de weg zaten. 
Logistiek was dat uiterst ingewikkeld. Zo moesten 
we niet alleen de damwanden drukken, maar ook 
de duiker en de oude kademuren slopen, de trek-
ankers aanbrengen die ervoor moeten zorgen dat 
de constructie niet gaat opdrijven, en op een paar 
plaatsen de ondergrond versterken met compensa-
tion grouting.”

“Het versterken van de ondergrond was onder andere 
noodzakelijk rondom het innamehuisje aan de Veen-
kade”, vertelt Spendel. “De damwanden van de lift-
schacht staan hier op slechts drie meter van de pan-
den. Deze zijn op staal gefundeerd en verkeren niet in 
een erg goede staat. En aangezien ze een beschermd 
stadsgezicht zijn, gelden hier heel strenge eisen. Zo 
mogen de panden nauwelijks verzakken. Daarom 
hebben we extra grout geïnjecteerd als er tijdens de 
bouwwerkzaamheden een verzakking dreigde.”

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

Rik van Opdorp,  
BAM Civiel

Kees Spendel, 
gemeente Den Haag

Fluïderen 
Van Opdorp: “Vanwege het vastge-

pakte zand in de ondergrond wisten 

we dat het aanbrengen van de dam-

wanden erg lastig zou zijn. Om de 

planken op de gewenste diepte van 

14,5 meter beneden maaiveld te krij-

gen, hebben we gebruik gemaakt van 

fluïderen. Hierbij spuit je via kleine 

buisjes water onder hoge druk net 

boven de punt van de damwand-

plank, wat zorgt voor een tijdelijke 

verweking van de harde zandlaag. Op 

de plekken waar dit niet voldoende 

was hebben we de grond direct naast 

de damwandplank los geboord.”

“Om dat voor elkaar te 
krijgen, moesten we 

diverse werkzaamheden 
gelijktijdig zien uit te 
voeren, zonder dat de 
veelal grote machines 

elkaar in de weg zaten”

(Foto: IbDH)
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De meeste ondergrondse pijpleidingen worden 

gebruikt voor het transporteren van gas, water 

en olie. Ook gaat er wel eens een (camera)robot 

doorheen, om de buis te inspecteren. Maar er 

zijn nog veel meer opties.

Zo 
kan het 

ook!

Energie
De Hydrea Thermpipe slaat twee vliegen in één klap. De betonnen buis voert rioolwater niet alleen af, maar kan er ook energie aan onttrekken. 

Twee kunststof binnenbuizen fungeren samen als warmtewisselaar. Wanneer het water ongeveer achttien graden Celsius is, kan de buis 

zo warmte terugleveren aan woningen en andere gebouwen. Riothermie, het terugwinnen van thermische energie uit de riolering, wordt 

wereldwijd al veelvuldig toegepast. In Nederland is de techniek nog in opkomst.

creatief met 
kabels en leidingen

Ga voor meer informatie naar de  digitale versie van dit 

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

Internet
Begin 2013 had het Twentse dorp Lonneker de Nederlandse primeur: 
ruim vijftig boerderijen kregen hier een glasvezelinternetverbinding 
via het riool. De kabel ligt er vrij in, of is bovenin opgehangen met een 
clipsysteem. Vanwege de mogelijke agressieve stoffen in het rioolwater, 
bestaan de kabels uit bijna honderd glasvezels omhuld met onder 
andere aluminium en nylon. De pilot in Lonneker bleek een succes; de 
techniek wordt inmiddels op meer plekken in Nederland gebruikt.

Voedsel
Het is slechts een concept, maar wie weet... Een groep wetenschappers uit Engeland 

stelt voor om ondergrondse buizenstelsels aan te leggen voor het transporteren van 

voedsel. De goederen worden verpakt in metalen capsules van twee meter lang, die 

met zesentwintig kilometer per uur door kunststof buizen schieten dankzij een lineaire 

inductiemotor en intelligente routeplanner. Er is al een plan opgesteld voor de Lon-

donse buitenwijk Croydon, waar het systeem de uitstoot van CO2 met acht procent per 

jaar zou terugdringen, doordat er minder vrachtwagens hoeven te rijden.

(Foto: Flickr/ Pedro Moura Pinheiro)

(Foto: hydreathermpipe.com)

(Foto: Flickr/Greens MPs)
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Kort Lezen Doen

Onverwachte gebeurtenissen in de 
bodem

in opdracht van de technische commissie bodem 
(tcb) hebben witteveen+bos en deltares een 
verkenning uitgevoerd naar onverwachte en on-
gewenste gebeurtenissen in de bodem. de studie 
beschrijft oorzaken en gevolgen en geeft een 
doorkijk naar oplossingsrichtingen.

De verkenning bestond uit een literatuurstudie, 
bestudering van dertig praktijkcases en een work-
shop met experts uit verschillende organisaties. De 
resultaten laten zien dat onder meer de informa-
tieoverdracht tussen ontwerpers en uitvoerders 
van een project, en respect voor relevante expertise 
kunnen bijdragen aan het beperken van het aantal 
onverwachte gebeurtenissen.

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

Meer tunnelveiligheid in de kennisbank

door de komst van het kennisplatform tunnel-
veiligheid (kPt) is de kennisbank van het cob 
uitgebreid op het gebied van tunnelveiligheid. Er 
zijn met name meer verwijzingen naar externe 
websites en documenten toegevoegd.

Het KPT vormt sinds begin 2014 hét loket voor 
vragen op het gebied van tunnelveiligheid. Het 
platform heeft daarom de kennisbank van het COB 
verrijkt met extra informatie over tunnelveiligheid en 
alle relavante items beschikbaar gemaakt via de KPT-
website. Zo heeft de gebruiker snel toegang tot infor-
matie over tunnelveiligheid, maar is ‘ondergrondse 
kennis’ nog steeds samengebracht op één plek.

 Kijk voor meer informatie over het KPT op de 
website: www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl
                                                                                                       
   

Aandacht voor de ondergrond

Een bouwproject op tijd en binnen budget reali-
seren? dan helpt het als u vroegtijdig en continu 
aandacht besteedt aan de ondergrond. de publi-
catie Heeft u overal aan gedacht? geeft aan waar u 
zoal op kunt letten.

Heeft u overal aan gedacht? is een product van het 
nationale werkprogramma Geo-Impuls. Het boekje 
wijst op de risico’s die kunnen voortkomen uit de 
ondergrond, zodat een opdrachtgever snel een beeld 
krijgt van de eventuele knelpunten in een project en 
er zodoende slim op kan inspelen.

 Download de pdf via bit.ly/ondergrond-pdf of 
lees de publicatie online via bit.ly/ondergrond-issuu

PAO-cursussen op het gebied van 
ondergronds bouwen

mede in samenwerking met het cob organiseert 
stichting Postacademisch onderwijs (Pao) 
binnenkort de volgende cursussen:

• 17 en 18 juni 2014 
Bemalingen bij bouwprojecten 

• 19 en 20 juni 2014 
Diepwanden

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

Internationale Architectuur Biennale 
Rotterdam (IABR)

op 29 mei 2014 opent iabr–2014–urban bY 
naturE–, de zesde editie van de internationale 
architectuur biennale rotterdam. het evenement 
richt zich dit jaar op de relatie tussen stad en na-
tuur. met speciale aandacht voor de ondergrond.

IABR–2014– vertrekt vanuit het standpunt dat we 
globale milieuproblemen kunnen oplossen als we 
de problemen van de stad oplossen. In zes tentoon-
stellingen worden zesennegentig concrete en in-
novatieve projecten gepresenteerd. De tentoonstel-
ling Het verkennen van de ondergrond zoomt in op 
de bodem, bodemprocessen en diepe ondergrond. 
“Het inspelen op de waarden die de ondergrond 
heeft voor de samenleving, vormt een onmisbare 
schakel in een duurzame stedelijke strategie”, aldus 
curator Dirk Sijmons.

29 mei t/m 24 aug. 2014  |  Diverse locaties in  
Rotterdam  |  www.iabr.nl
                                                                                                      

CROW Infradagen

de crow infradagen vormen een tweejaarlijks 
evenement gericht op ontwikkelingen, 
mogelijkheden en kansen op het gebied van 
infrastructuur en wegenbouw in nederland.

De CROW Infradagen zijn bedoeld voor wie 
binnen het Rijk, bedrijfsleven, (de)centrale 
overheid, branche- en belangenorganisaties, 
kennisinstituten en onderwijsinstellingen 
meer wil weten wat er leeft en gebeurt binnen 
wegbouwkundig Nederland. Het programma is 
hoofdzakelijk gericht op technische infrastruc-
tuur, maar er komen ook meer algemene, 
beleidsmatige onderwerpen aan de orde.

18 en 19 juni 2014  |  Hotel Golden Tulip 
Heerlickheijd, Ermelo  |  bit.ly/infradagen
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Verbreding Amazonehaven Rotterdam 
staaltje van innovatief werken

op 7 april 2014 liep het eerste zeer grote schip 
de vernieuwde amazonehaven op de rotter-
damse maasvlakte binnen. sinds 2010 is gewerkt 
aan de verbreding van de haven van 255 tot 310 
meter. bEsiX en van oord bundelden de krach-
ten voor dit prestigieuze project.

Met name de sloop van de bestaande diepzeekade 
was een lastige klus. In korte tijd moest er honderd 
duizend kubieke meter beton worden gefragmen-
teerd en afgevoerd, terwijl de directe omgeving 
hiervan geen hinder mocht ondervinden. “We werk-
ten met explosieven onder omstandigheden waarin 
dat nooit eerder is gedaan,” aldus projectmanager 
Boudewijn Bartholomeeusen (BESIX).

Ook de bouw van de nieuwe kade bevatte tal van 
innovatieve aspecten. Zo werd er gebruik gemaakt 
van een betonmengsel dat niet speciaal gekoeld 
hoefde te worden, en een bijzonder bekistings-
systeem. Het werk is  geheel volgens de planning 
van Havenbedrijf Rotterdam verlopen. Bartholo-
meeusen: “Bij een dergelijk risicovol project is dat 
bijzonder te noemen.”

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

Schatzoeken onder het Domplein
 
domunder, het ondergrondse publiekscen-
trum in utrecht dat is gebouwd onder de naam 
schatkamer ii, verwelkomt vanaf 3 juni 2014 de 
eerste bezoekers. het centrum is vooral bijzonder 
vanwege het feit dat om de lokale archeologische 
overblijfselen heen is gebouwd.  

Het Domplein in Utrecht is een van de drieëntwin-
tig rijksarcheologische monumenten in Nederland. 
De realisatie van DOMunder zorgt ervoor dat het 
belangrijke archeologisch erfgoed in situ bewaard 
blijft en tegelijkertijd toegankelijk is. 
De overblijfselen betekenden tijdens de bouw wel 
veel onzekerheid: elke onverwachte vondst in de 
ondergrond kon invloed hebben op de construc-
tie. Daarom werd het werkgebied met informatie 
over eerdere deelopgravingen, grondradar, een 
3D-laserscan, uitgebreide sonderingen en nieuwe 
proefsleuven en –ontgravingen in kaart gebracht. 
Zo konden de damwanden in de grond worden 
gedrukt zonder verstoring van de archeologische 
overblijfselen.

 Zie ook het artikel ‘Schatkamer Domplein II: 
tweeduizend jaar diep in de ondergrond’ in de 
Verdieping van september 2013:  
www.cob.nl/verdieping



&Mix Match &Mix Match &Mix Match &Mix Match &Mix Match &Mix Match

Het thema van het COB-congres 2014 is Mix&Match: het com-
bineren van mensen en disciplines. De complexiteit van onder-
grondse bouwprojecten neemt toe, en daarmee de behoefte aan 
diversiteit. Jong en oud, wetenschap en praktijk, techniek en pro-
ces, man en vrouw, civiel en ICT; tal van combinaties zijn nodig 
om slimme oplossingen te bedenken voor de vraagstukken van 
deze tijd. Hoe mix&matchen COB-participanten bij projecten? 
Wat levert het op en hoe pak je het aan?

COB-congres 2014

DONDERDAG 30 OKTOBER 2014 
BOUW & INFRA PARK, HARDERWIJK

Suggesties voor het programma zijn van harte 

welkom! Geef ze door aan COB-coördinator Karin 

de Haas: karin.dehaas@cob.nl / 085 4862 410
Oproep


