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Meer samen, meer waarde?

Je kunt tegenwoordig geen voorwoord meer opslaan of het 
gaat over samenwerken. Kantoortuinen, brainstormsessies, 
open bijeenkomsten; de jaren zestig lijken helemaal terug. 
Samenwerken is nodig, maar als het tot doel wordt ver-
heven, overleeft de politiek en verpietert het resultaat. Hoe 
staat het COB daar eigenlijk in?

In onze verstedelijkte omgeving vragen projecten om een hoge mate 
van samenwerking en integraal denken. De techniek is daardoor in 
haar kern verweven geraakt met sociale, politieke en communicatieve 
vraagstukken. We houden overal rekening mee en zijn alles met alles 
gaan verbinden. Dat levert complexe en rafelige projecten op waardoor 
we uit ons veilige technische paradigma zijn geblazen. Dus ja, alleen 
door meer samen te doen, creëren we echte waarde.

Samenwerking vereist echter psychologische volwassenheid die we 
nog niet allemaal bezitten. Net als in de techniek kun je in menselijke 
processen maar weinig bochten afsnijden. De balans tussen toenade-
ring en afstand is delicaat. Ook moeten we omgaan met – lees Kets de 
Vries  – het bezinksel van negatieve gevoelens dat in elke langdurige 
relatie aanwezig is. Er is dus werk aan de winkel om die psychologische 
dimensie vorm te geven, misschien wel vooral in de directiekamers.

Grote verhalen hebben weinig nuance en zetten ook defensieve psy-
chologische mechanismen aan het werk. We komen effectiever in be-
weging als we met elkaar ervaring opdoen in kleine en vooral concrete 
stappen. Daarbij is het nodig om te leren dilemma’s, gevoelens en 
belangen op tafel te leggen en te bespreken. En denk dan ook meteen 
aan een nieuwe bestuurscultuur waarin we van mens tot mens spre-
ken met respect voor elkaars belangen en afwegingen. In een ingeni-
eurswereld – laten we daar eerlijk over zijn – is dat geen sinecure.

Met het COB-congres en het Diner van de Ondergrond zetten we dit 
jaar ‘samenwerking’ op onze agenda. In het eerste geval vanuit de 
behoefte aan inspiratie en in het tweede om een stap(je) te zetten in 
onze ontwikkeling als netwerk. Vanuit het COB blijven we zoals altijd 
gericht op resultaat, maar je kunt tegenwoordig geen voorwoord meer 
eindigen zonder het woord ‘samenwerken’.

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

merten.hinsenveld@cob.nl of 085 - 4862 410

voorwoord inhoud

 
THeMa: Mix&MaTcH

Jong en oud, wetenschap en praktijk, techniek en 
proces, man en vrouw, civiel en ICT; om slimme 
oplossingen te bedenken voor de vraagstukken 
van deze tijd, zijn combinaties essentieel. 

Mixen en matchen geeft innovatie vaart
“Waanzin is altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander 

resultaat verwachten”, zei Albert Einstein al. Adrie van Duijne 

(KIEN) en Karin de Haas (COB) omarmen die uitspraak van harte. 

Zij willen de manier waarop we ondergrondse vraagstukken 

beantwoorden anders aanpakken.

Razendsnel door slimme logistiek en intensieve samenwerking 
Binnen een jaar was de ruwbouw van de landtunnel in de A4 Delft-

Schiedam gereed. Dat kunststukje is mede het resultaat van de 

grondige voorbereiding met alle betrokken partijen.

Vakgebieden verbinden met vrouwennetwerk
Verschillende sectoren met elkaar laten samenwerken: dat vraagt 

nogal wat. Daarom richten John de Ruiter en Irma Kerkhof zich 

eerst op een deel van de doelgroep: ‘vrouwen in de ondergrond’.

Werkbare oplossingen door integrale aanpak veiligheid
Voor het veiligheidsplan van het Zuidasdok zijn verschillende 

belangen en disciplines bij elkaar gebracht. De praktische inbreng 

van brandweer en hulpdiensten was onmisbaar.

De WOW-factor
Kies voor een vaste prijs en selecteer marktpartijen op de waarde 

die zij voor dat bedrag kunnen leveren. Die oproep doet William 

van Niekerk, ambassadeur van het COB.

PRaKTiJK

in de rondte ónder de kermis
Een goed voorbereide gemeente Leiden en een vooruitdenkende 

bouwcombinatie vertalen het bijzondere ontwerp voor de 

parkeergarage onder de Lammermarkt naar de praktijk.

‘Nu nog is de stad een lolly op een stokje’
Het is een tracé van ‘maar’ 3,8 kilometer. Toch is de Rotterdamse-

baan een project met een grote impact voor Den Haag.

antwerpen krijgt dubbeldekstunnel onder havens
Een tunnel gebouwd volgens de wanden-dakmethode, met diep- 

wanden in de Boomse Klei: het scheelt bijna een half miljard euro.

NeTWeRK&cOB

Doet u ook mee?
Liefst acht COB-initiatieven staan klaar voor het nieuwe landelijke 

kennis- en innovatieprogramma Bodem en ondergrond.

eN VeRDeR

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?  

COB-COngrEs 2014 Een overzicht van het programma

DE VIsIE VAn... Ron Voskuilen, directeur Stadsontwikkeling Rotterdam

UIT DE sCHOOL gEKLAPT Duurzaamheidsaspecten van een tunnel

DE DIALOOg Wikken en wegen: het succes achter het Mauritshuis

ZO KAn HET OOK Spelen tussen spelonken

KOrT, LEZEn, DOEn Op de hoogte en op de agenda
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CoB-update

Haalt u alle winst uit de ondergrond?

Onder de grond liggen volop kansen voor bouw- en infraprojecten. Gelukkig weten 
veel mensen dat al, maar niet iedereen is zich van die kansen bewust. Daarom brengt 
het COB de kanskenners en kanshebbers bij elkaar op 9 oktober aanstaande.

Bouwplaats Nieuwbouw Hoog Catharijne. (Foto: BAM)

Projectenmarathon blijft populair

Ook dit jaar was de Projectenmarathon weer snel volgeboekt. De veertig deelnemers 
bekijken eerst het project Nieuwbouw Hoog Catharijne in Utrecht en gaan dan naar 
Limburg voor een bezoek aan A2 Maastricht.

Tijdens de Projectenmarathon stellen onder-

grondse bouwprojecten speciaal voor KIVI 

TTOW en het COB de deuren open. In Utrecht 

werkt BAM aan een vijflaagse parkeergarage 

onder het vernieuwde Hoog Catharijne. Zowel 

de omvang en locatie van het bouwwerk als de 

constructie en uitvoeringsmethoden zijn bijzon-

der. Zo wordt er gebruikgemaakt van cement-

bentonietwanden tot de laag van Kedichem 

(achtenvijftig meter onder NAP), ‘grote-diame-

ter-boorpalen’ en top-down bouwfasering. 

De deelnemers gaan ook op bezoek bij het 

project A2 Maastricht, waar een gestapelde tun-

nel wordt gerealiseerd. Het betonwerk voor de 

onderste tunnelbuizen zit er bijna op, maar een 

niveau hoger wordt nog stug doorgewerkt aan 

de bovenste tunnelbuizen. 

Ga voor meer informatie naar de website: 

www.cob.nl/projectenmarathon

Nieuwe participanten

Met enige trots stellen we u voor aan 
twee nieuwe participanten. De inge-
nieurs van MH Poly Consultants & 
Engineers zijn experts op het gebied van 
werktuigbouw, civiele techniek, milieu 
en projectmanagement. Trelleborg Rid-
derkerk is gespecialiseerd in geavan-
ceerde polymeeroplossingen. Beide 
bedrijven waren onder meer betrokken 
bij de afzinktunnel in de Hong Kong 
Zhuhai Macau Link.  

Lees meer over nieuwe COB-participanten  

op onze website: www.cob.nl/verdieping

Samenwerking op de 
agenda

Wanneer u dit leest, is het Diner van 
de Ondergrond net achter de rug. Op 
23 september 2014 komen zo’n vijftig 
genodigden in Kasteel De Wittenburg 
bij elkaar om te praten over samenwer-
king: dé opgave voor de komende jaren. 
Het onderwerp is dusdanig belangrijk 
dat dit diner, dat normaal in het voor-
jaar plaatsvindt, is verschoven naar het 
najaar zodat de top van Rijkswaterstaat 
aanwezig kan zijn. Een paper van prof. 
dr. Ard-Pieter de Man, hoogleraar aan de 
VU, dient als gespreksleidraad en vormt 
de basis voor het cahier dat naar aanlei-
ding van het diner zal verschijnen.  

Meer informatie via www.cob.nl/verdieping

Werk aan de A2-tunnel bij Geusselt-Zuid. (Foto: A2 Maastricht)

Binnen de COB-platforms Kabels & Leidingen 

en Ordening & Ondergrond wordt voortdu-

rend gezocht naar manieren om partijen zoals 

opdrachtgevers, ontwikkelaars, projectleiders en 

bestuurders bewust te maken van de kansen die 

de ondergrond biedt. Op 9 oktober aanstaande 

organiseren de platforms hiertoe een gezamen-

lijke bijeenkomst voor platformdeelnemers 

(kanskenners) én hun collega’s die mogelijk 

winst laten liggen (kanshebbers). 

Tijdens de bijeenkomst delen de groepen hun 

ervaringen en inzichten, en bepalen ze geza-

menlijk wat hen gaat helpen in de toekomst en 

wat of wie ze nodig hebben om de kansen te 

pakken. Voor de groepsgesprekken wordt ge-

bruikgemaakt van de handreiking Slimme regie 

op de ondergrond.  

Leden van de platforms K&L en O&O hebben een 

persoonlijke uitnodiging voor de bijeenkomst 

ontvangen. Het is de bedoeling dat zij zich samen 

met een collega aanmelden. Individuele aanmel-

dingen zijn echter ook welkom. Denkt u dat u  

best eens een kanshebber zou kunnen zijn? Of 

voelt u zich aangesproken als kanskenner?  

Neem dan contact op met Edith Boonsma via  

edith.boonsma@cob.nl / 085 4862 408
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COB-congres 2014
30-10-2014  •  Bouw & Infra Park, Harderwijk

12.30 uur  •  Plenair programma

De complexiteit van ondergrondse bouwprojecten 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 oplossingen te bedenken voor de vraagstukken van deze tijd. Op 

het COB-congres 2014 vertellen participanten hoe zij mix&matchen bij 

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

Meer informatie: www.cob.nl/congres  •  Direct aanmelden: www.cob.nl/aanmeldencongres

Welkomstwoord
Merten Hinsenveld, directeur COB

inspiratiespeech: De WOW-factor
William van Niekerk, ambassadeur COB

inspiratiespeech: Samenwerken moet een feestje zijn
Claes Groot, kwartiermaker bij Enexis, Brabant Water en de gemeente Tilburg

Uitreiking rapportage
CROW en het COB hebben een gezamenlijke verkenning uitgevoerd naar de samenwerking tussen de partijen die betrokken 
zijn bij het ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels en leidingen. Het eerste exemplaar van de rapportage wordt 
overhandigd aan Jan-Paul Boutkan, hoofd Stadsingenieurs Enschede en projectleider Ingenieursnetwerk Twente.

Lancering Handboek Tunnelbouw
Samen met het netwerk heeft het COB het SATO (Specifieke Aspecten Tunnel Ontwerp) geactualiseerd, aangevuld en 
gedigitaliseerd. Cees Brandsen (HID Rijkswaterstaat) en Bahram Safari (Arthe, voorzitter deelcommissie Handboek 
Tunnelbouw) lanceren de website. Wie er direct mee aan de slag wil, kan na de pauze aanschuiven bij de masterclass.

Uitreiking Schreudersstudieprijs 2014
Om het jaar reikt Stichting A.M. Schreuders een prijs uit voor het meest bijzondere afstudeerproject op het gebied van 
ondergronds ruimtegebruik. Juryvoorzitter Aad van der Horst (hoogleraar TU Delft en directeur BAM Infraconsult) en Marcel 
Hertogh (hoogleraar TU Delft) overhandigen de eeuwige roem en een cheque van 2.500 euro aan de winnende student(en).

introductie kennis- en innovatieprogramma Bodem en ondergrond
Douwe Jonkers, projectleider van STRONG (ministerie IenM), geeft een toelichting op het nieuwe kennis- en 
innovatieprogramma Bodem en ondergrond dat naar verwachting op 1 januari 2015 van start gaat. Na de pauze kunt u 
direct intekenen op de ingediende COB-projecten.

&Mix Match

Op de achtergrond: De Light Tunnel verbindt Concourse A met Concourses B/C op Detroit Metropolitan Airport (Foto: Flickr/Lotus Carroll)
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&Mix Match

15.40 - 16.20 uur 

Masterclasses

De kennis die we ontwikkelen in antwoord op een praktijkvraag, 
moet uiteindelijk weer terug naar de praktijk. Daarom kunt u op 
het COB-congres meedoen aan een van deze masterclasses:

• Wederzijdse nieuwsgierigheid 
Jenny van Gelder, Royal HaskoningDHV 

• Geo-Impuls: leren van Spoorzone Delft 
Steven Delfgaauw (Railinfra Solutions) en 
Hans Mortier (Combinatie Crommelijn)  

• Handboek Tunnelbouw 
Jan van Dalen (Strukton) en Bart Hendrix (Rijkswaterstaat) 

• Slim omgaan met afwijkende tunnels 
Jeffrey Rundberg (Schiphol Group) en  
Bart Duijvestijn (Arcadis/IJtunnel)

16.25 - 17.05 uur 

Parallelsessies In de praktijk

Bij veel interessante ondergrondse praktijkprojecten zijn 
COB-participanten betrokken. Op het COB-congres hoort u 
dus échte inside-information:  

• Tunnels stapelen in de Boomse klei van Antwerpen 
Frank Kaalberg (Witteveen+Bos) en Jan van Rensbergen 
(Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) 

• Sri Lankaanse boor- en bouwprocessen 
Marijn Brugman, Arthe Civil & Structure

•  T TI  traceerbaar ontwerpen 
De namen van de sprekers volgen op de website

• Utrecht CS: net een tunnel 
De namen van de sprekers volgen op de website

15.00 - 15.30 uur 

Projecten Bodem en ondergrond

Schuif aan en doe mee! Het ministerie van IenM ziet een belangrijke rol voor het COB in het nieuwe kennis- en 
innovatieprogramma Bodem en ondergrond. Liefst acht projecten staan bij ons voor u klaar (zie pagina 14), waardoor 
u nauw betrokken kunt zijn bij de uitwerking van het programma. We zoeken deelnemers vanuit vier verschillende 
rollen: probleemeigenaren, experts, oplossers en opplussers. Kijk voor meer informatie op de website.



“Met een andere aanpak kunnen we gaan 
denken aan wat een tunnel oplevert en 
niet alleen aan de kosten”, aldus Karin 
de Haas. Adrie van Duijne: “Naast het 
primaire doel van een tunnel kun je 
andere functies toevoegen. Een groene 
long in de stad. Of een waterbassin. Zo 
kun je extra waarde creëren.”

Uit Einsteins opmerking volgt dat je een 
ander resultaat mag verwachten als je 
een vraagstuk op een andere manier 
aanvliegt. Van Duijne en De Haas deden 
dat op verzoek van de gemeente Den 
Haag. Doel was ervoor te zorgen dat de 
duurzaamheidsambities van Den Haag 
maximaal tot hun recht komen in de 
plannen voor de Rotterdamsebaan. Karin 
de Haas: “Het is een goed voorbeeld 
gebleken van hoe een andere benadering 
inderdaad tot ander resultaat leidt.” 

Ten behoeve van de Rotterdamsebaan 
werd begin 2014 een expertteam 
gevormd dat in korte tijd een integrale 
visie op duurzaamheid opleverde. 
De bevindingen, opgedeeld in drie 
ambitieniveaus, zijn direct bruikbaar 
in de aanbestedingsprocedure voor dit 
project en kunnen als inspiratiebron 
dienen voor toekomstige projecten. De 
experts kwamen uit allerlei verschillende 
netwerken, zowel van het COB, KIEN en 
de TU Delft als ver daarbuiten. Karin de 

Haas: “We hebben ook de hulp gevraagd 
van de gebruikers van de toekomst. 
Jongeren van NXT Generation hebben 
een waardevolle bijdrage geleverd en 
ons een lesje in nederigheid gegeven. 
Hun intuïtieve denkwijze maakt dat zij 
innovaties uit een ander werkveld veel 
gemakkelijker kunnen vertalen naar dat 
van ons.”

Het idee is dat je een team vormt van 
experts die geen directe binding met 
een project hebben. Dat maakt het 
makkelijker om informatie en inzichten 
te delen en tot kruisbestuiving te komen. 
Karin de Haas: “We wisten zeker dat we 
niet wisten waartoe de markt in staat is. 
We wilden de markt optimaal uitdagen 
om al hun innovatiekracht en creativiteit 
in te zetten en zo de opdrachtgever te 
helpen selectiecriteria te formuleren.  
De gebruikelijke experts waren niet 
beschikbaar omdat zij wilden meedoen 
in de aanbesteding. Maar we wisten 
zeker dat ook daarbuiten voldoende 
expertise beschikbaar moest zijn. Sterker 
nog, met die andere experts konden we 
nieuwe inzichten aanboren. Er ontstond 
een mix van invalshoeken, kennis en 
ervaring. Een snelkookpan die nieuwe 
inzichten opleverde die desalniettemin 
op draagvlak konden rekenen.”
Adrie van Duijne: “Die inzichten zijn de 
nieuwe vergezichten; de uitdagingen. 

Het is net als met president Kennedy, 
die in 1961 als doel stelde om een man 
op de maan te zetten. Hij wist nog niet 
hoe, maar hij wilde het. En acht jaar later 
kon het. Je moet een stip op de horizon 
zetten. Dan kun je tot  vernieuwing 
komen die je eerst niet voor mogelijk 
had gehouden. Het expertteam is ook 
begonnen met het ontwikkelen van een 
gezamenlijke droom, namelijk : ‘Wat is 
voor ons een duurzame tunnel?’” 

Mixen en matchen 
geeft innovatie vaart

interview | adrie van dui jne (stiChting Kien) en Karin de haas (CoB)

“ Waanzin is altijd hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten”, 

zei Albert Einstein al. Adrie van Duijne (KIEN) en Karin de Haas (COB) omarmen 

die uitspraak van harte. Zij willen de manier waarop we ondergrondse vraagstukken 

beantwoorden anders aanpakken.  Sneller, slimmer. Meer gericht op wat ons bindt 

dan op wat ons onderscheidt. En meer gericht op waarde dan op bezwaren.
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Nadere uitwerking
Stichting KIEN gaat drie veelbeloven-

de technieken die tot een duurzamere 

tunnel kunnen leiden verder uitwerken. 

Een techniek op basis van ionisatie, die 

fijnstof uit de lucht kan filteren, is in sa-

menwerking met de TU Delft al op la-

boratoriumniveau ontwikkeld. KIEN wil 

met opdrachtgevers, aannemers, instal-

lateurs en fabrikanten als volgende stap 

een kleinschalig experiment opzetten. 

Verder kijkt KIEN naar nieuwe technieken 

voor energieopslag en no-breakinstalla-

ties voor de stroomvoorziening.



Karin de Haas en Adrie van Duijne. (Foto: Marcel Krijger)
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Adrie van Duijne is 

directeur van de Stich-

ting Knooppunt Inno-

vatie Elektrotechniek 

Nederland (KIEN). KIEN 

wil innovatie in de elek-

trotechnische sector  

versnellen door samen 

met universiteiten, fa- 

brikanten, opdrachtge-

vers en elektrotechni-

sche installatiebedrijven 

oplossingen te zoeken 

voor brede maatschap-

pelijke vraagstukken.

Karin de Haas is 

onafhankelijk adviseur 

kennis en communi-

catie. Zij is bij het COB 

projectleider van het 

expertteam Duurzaam-

heid en werkt op dit mo-

ment al aan een volgend 

expertteam. Dit doet 

ze als COB-coördinator 

Kennis en communica-

tie. Daarnaast werkt ze 

voor onder meer Geo-

Impuls, ProRail en het 

ISMH (Platform Slappe 

Bodem).



Een expertteam samenstellen
Het expertteam Duurzaamheid is 
min of min willekeurig samengesteld. 
Dat is een belangrijke succesfactor 
gebleken. Er waren geen criteria vooraf. 
‘Vind je dat je geschikt bent en zo ja, 
waarom?’, was de kern van de vraag 
die breed is uitgezet. “Je moet durven 
nieuwsgierig te zijn naar invalshoeken 
die je zelf niet kent en mensen de 
ruimte geven”, aldus Karin de Haas. 
“Wij zijn niet de experts, maar weten 
wel waar we mensen met relevante 
expertise kunnen vinden en hoe we 
ze kunnen uitdagen. In de praktijk 
blijkt vooral belangrijk dat je de juiste 
combinatie maakt. Jonge honden 
naast oude rotten. Mensen die de 
grenzen van innovatie opzoeken, naast 
mensen die primair voor zekerheid 
gaan. Aanvallers en verdedigers. En 
dat onder leiding van een voorzitter die 
kan verbinden. Vervolgens moet je de 
inbreng – variërend van visiestukken 
tot berekeningen met zeven cijfers 
achter de komma – natuurlijk nog 
wel vertalen naar de praktijk. We 
hebben onze vertaling teruggekoppeld 
naar de experts met de vraag: ‘Ben 
je hier gelukkig mee?’ Daarmee is 
het benodigde draagvlak voor het 
Inspiratiedocument gecreëerd.”

Opdrachtgevers ondersteunen
Het actief samenbrengen van 
experts uit allerlei richtingen blijkt 
in de praktijk een snelle en effectieve 
methode om opdrachtgevers in staat 
te stellen hogere ambities na te 
streven. Binnen de eigen organisatie is 
daar meestal geen ruimte meer voor. 
Adrie van Duijne: “Opdrachtgevers 
beperken zich steeds meer tot hun 
kernprocessen en weten niet meer wat 
er te koop is. Het gebrek aan technische 
expertise bij opdrachtgevers leidt ertoe 
dat bij investeringen in infrastructuur 
geen state-of-the-art-oplossingen 

worden gevonden. De opdrachtgever 
heeft een integrale vraag waar een 
sectoraal aanbod tegenover staat. Die 
mismatch tussen vraag en aanbod kun 
je vermijden door vanuit het probleem 
of de ambitie te vertrekken.” 
Voor de Rotterdamsebaan betekende 
dat concreet dat de noodzaak van 
een oplossing voor de bereikbaarheid 
van Den Haag werd gekoppeld aan 
de ambitie van de stad om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. Daar werd 
ineens kristalhelder dat je een 
tunnel die honderd jaar mee moet 
gaan, niet kunt bouwen zonder die 
duurzaamheidsambitie mee te nemen, 
of, liever nog, tot uitgangspunt te 
benoemen. En zo ontstond er ruimte 
voor een alternatieve aanpak zoals dit 
expertteam. 

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de 

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

‘‘Het gebrek aan technische expertise 
bij opdrachtgevers leidt ertoe dat bij 

investeringen in infrastructuur geen state-of-
the-art-oplossingen worden gevonden’’
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Knippen plakken?
Het feit dat de gehanteerde  werkwijze 

voor de Rotterdamsebaan goed is uit-

gepakt, wil niet zeggen dat deze zonder 

meer gekopieerd kan worden voor elke 

willekeurige vraag. “Toch zijn er wel wat 

algemene stelregels die we kunnen des-

tilleren“, zegt Karin de Haas. 

• Zorg voor een inspirerend voorzit-
ter/trekker/begeleider die kan ver-
binden en de rode draad blijft zien

• Begin met inspiratie, een droom-
beeld, een visie

• Neem niet te veel tijd, dat haalt  
de energie er maar uit

• Zorg dat er alleen maar mensen 
meedoen die in de ambitie geloven 

• Wees nieuwsgierig naar de kennis 
die anderen hebben

• Meer weten staat niet gelijk aan 
beter weten

• Ga niet op zoek naar het kind in 
jezelf; vraag het een kind

• Zoek naar de 80% waarin jouw  
opgave lijkt op die van een ander, 
richt je dus niet op de 20% die je 
daarvan onderscheidt 
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Het initiatief kwam van John de Ruiter, adviseur onder-
grond bij de gemeente Rotterdam en betrokken bij di-
verse landelijke ondergrondgerelateerde werkgroepen: 
 “In de programma’s waarin ik actief ben, tref ik ge-
regeld dezelfde mannen. Bij de vrouwen zie ik steeds 
andere gezichten, wat kan betekenen dat zij geen  
‘natuurlijk’ netwerk vormen. Dat vind ik jammer.”
Samen met Irma Kerkhof, adviseur bij Bodem+ (on-
derdeel van Rijkswaterstaat), startte hij daarom een 
nieuw netwerk. Irma is projectsecretaris bij het project 
Ondergrond van het Convenant Bodemontwikkelings-
beleid (het Bodemconvenant). Irma: “Dat project richt 
zich onder meer op de transitie van sectoraal bodem-
beleid naar integraal beleid voor de ondergrond: een 
passende plek om een nieuw op te zetten netwerk 
onder te brengen.”

Irma: “De eerste bijeenkomst was vooral bedoeld 
om na te gaan of er wel behoefte is aan een dergelijk 

netwerk. We hadden zo’n dertig vrouwen uitgenodigd, 
waarbij we zo ruim mogelijk hebben gekeken naar 
werkvelden en functieniveaus. Op de bijeenkomst 
ging iedereen direct met elkaar in gesprek en nooit 
viel het stil.”

Na afloop waren de reacties louter positief en zijn er 
veel nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Irma 
en John werken dan ook aan een vervolg. John: “Het 
doel is dat er eind 2015 een zelfregulend netwerk is 
ontstaan. Dat de deelnemers elkaar weten te vinden 
en elkaar opzoeken als ze in de praktijk iets tegenko-
men dat hun eigen vakgebied overstijgt. Sommige 
‘cross-overs’ tussen ondergrondgerelateerde sectoren 
ontbreken nu nog; als een vrouwennetwerk deze links 
tot stand kan brengen, dan is dat een goed resultaat”. 

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

Landtunnel Razendsnel gebouwd door slimme logistiek en 

intensieve samenwerking

Integraal werken Vakgebieden verbinden met vrouwennetwerk

Consortium A4all (Boskalis, Heijmans en 

VolkerWessels) werkt aan de aanleg van 

de snelweg A4 tussen Schiedam en Delft. 

Belangrijk onderdeel is een twee kilometer 

lange landtunnel. De bouw hiervan begon 

op 1 april 2013 en ruim een jaar later was de 

ruwbouw gereed. Een huzarenstuk.

Om de ondergrond optimaal en duurzaam te benutten, moet je over je eigen werkveld heen 

kijken. Maar verschillende sectoren met elkaar laten samenwerken, dat vraagt nogal wat. Daarom 

richten John de Ruiter en Irma Kerkhof zich eerst op het prikkelen van een dwarsdoorsnede van 

de doelgroep: de vrouwen werkzaam in de ondergrond.

Bauke Eggenkamp,  
A4all

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

John de Ruiter, 
gemeente Rotterdam

Irma Kerkhof, 
Bodem+

“Dat we alles in zo’n korte tijd hebben weten te realise-
ren, is mede het resultaat van onze grondige voorberei-
ding”, aldus Bauke Eggenkamp, projectcoördinator voor 
de landtunnel. “We hebben anderhalf jaar tijd gestoken 
in het maken van het ontwerp en het ontwikkelen van 
een uitgekiende logistieke planning. Een forse tijdsinves-
tering, maar die hebben we ruimschoots terugverdiend. 
Aan het begin van het project hebben we onze basis-
planning met alle betrokkenen doorgespit om samen te 
kijken waar nog verbeteringen mogelijk waren.” 

Eggenkamp vervolgt: “Met dat gezamenlijk zoeken naar 
verbeteringen, waarbij we nadrukkelijk ook de mensen 
op de werkvloer hebben betrokken, zijn we gedurende de 
gehele bouw doorgegaan. Zo hebben we twee uitvoer-
ders van de technische installaties tijdens het bouwen 
van de daken het civiele werk laten controleren. Op die 
manier konden we voorkomen dat bijvoorbeeld mantel-
buizen niet goed werden aangelegd. Dat past bij onze 
filosofie dat je alleen goed kunt bouwen als je het met 
elkaar doet.” 

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping Werkzaamheden aan de landtunnel A4 Delft-Schiedam. (Foto: A4all)
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Zuidas Werkbare oplossingen door integrale aanpak veiligheid

Voor het Zuidasdok is een integraal veiligheidsplan ontwikkeld. Bij de totstandkoming zijn ver-

schillende belangen en disciplines bij elkaar gebracht. Er wordt niet naar ieder object afzonderlijk 

gekeken, maar naar het gebied als geheel.

Jasper Nieuwenhuizen, voorzitter van de werkgroep 
integrale veiligheid van de projectorganisatie Zuidas-
dok en Peter Bals, senior adviseur Proactie bij de 
brandweer Amsterdam-Amstelland, waren al in de 
verkenningsfase bij het project betrokken. Jasper 
Nieuwenhuizen: “Het unieke is dat meerdere syste-
men integraal samenwerken. De veiligheidsplannen 
van drie opdrachtgevers komen hier bij elkaar.” Hij 
vervolgt: “We kijken in eerste aanleg naar het reduce-
ren van gevaren. Op basis daarvan voeren we verbete-
ringen door. Dat leidt tot steeds robuustere plannen. 
Hierdoor zijn in de uitvoeringspraktijk waarschijnlijk 
minder wijzigingen nodig. Zo proberen we faalkosten 
te elimineren.”

Bij het reduceren van gevaren is de praktische inbreng 
van brandweer en hulpdiensten onmisbaar. Peter Bals: 
“In het verleden ontstonden vaak vertragingen als 
gevolg van eisen van de brandweer. Door de brandweer 
heel vroeg in het proces te betrekken, kun je dat in de 
planfase voorkomen.”

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

Ambitie De WOW-factor

Kies voor een vaste prijs en selecteer markt-
partijen op de waarde die zij voor dat bedrag 
kunnen leveren. Die oproep doet William van 
Niekerk, directeur corporate responsability bij 
BAM en COB-ambassadeur, tijdens het COB-
congres op 30 oktober 2014 in Harderwijk.

Google staat bekend om zijn creatieve werkplekken. Zo kun je in het kantoor in 

Zürich werken vanuit een hangmat, vergaderen in een skilift en ontspannen 

voor een aquarium in een met kussentjes gevulde badkuip. (Foto: Google)

William van Niekerk,
ambassadeur COB

Van Niekerk: “Een vaste prijs in combinatie met selecte-
ren op waarde leidt tot een beter product, het besluit-
vormingsproces kan sneller plaatsvinden en kostenover-
schrijdingen zijn verleden tijd. Opdrachtnemers zullen 
zich moeten verdiepen in de waardeafweging van de 
klant. Dat zal niet makkelijk zijn, omdat je onvergelijk-
bare grootheden toch tegen elkaar moet afwegen. Maar 
dit is wel waar we naartoe gaan.”

Aanbesteden op basis van een vaste prijs vat Van Nie-
kerk samen tot Winnen op Waarde (WOW). Het heeft 
de WOW-factor in zich, omdat er volop ruimte wordt 
gecreëerd voor  innovatieve oplossingen. Het bevordert 
anders denken en komt tegemoet aan de wensen van 
opdrachtgevers die niet gewend zijn aan het denken in 
termen van een bouwwerk, maar hun wensen formule-
ren aan de hand van wat zij met dat bouwwerk willen be-
reiken. Van Niekerk: “We hadden bijvoorbeeld een klant 
die vroeg om een kantoorgebouw dat kan bijdragen aan 
een gemiddeld hogere levensverwachting van de mede-
werkers. Dat is inspirerend opdrachtgeverschap.”

 Lees na het COB-congres het complete artikel in de 
Verdieping: www.cob.nl/verdieping

(Foto: Flickr/ Vitto Christaldi)

Jasper Nieuwenhuizen, 
projectorganisatie 

Zuidasdok

Peter Bals, 
Brandweer Amsterdam-

Amstelland

&Mix Match

Meer over dit 
onderwerp op het 

cOB-congres!
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De visie 
van

Tijd voor actie

(Foto: Vincent Basler)

“De kracht van stedelijke ontwikkeling vindt haar basis in 

sociaaleconomische dynamiek. In mensen en bedrijven die 

zich vestigen op plaatsen waar ze perspectief en ontplooiing 

vinden. Waar zij de context of voedingsbodem voelen voor 

hun ontwikkeling. Rotterdam is zo’n plaats.

Daar waar zee, land, spoor, weg, 
leidingen en rivieren elkaar ont-
moeten, ontstaat een kansrijke 
economische voedingsbodem voor 
mensen en bedrijven. Daar ont-
stonden de stad en de haven. De 
toegangspoort tot Europa. Vanuit 
historisch perspectief niet onmid-
dellijk maar wel voortdurend 
versnellend in de tijd. Dat leidt tot 
nog steeds toenemende dynamiek 
in haven en stad. Een dynamiek 
die van betrokkenen vereist zorg-
vuldiger af te wegen wat wel en 
wat niet kan. Rekening houdend 
met leefbaarheid, duurzaamheid, 
energievoorziening, vestigingskli-
maat, flexibiliteit. Kortom, met de 
bijdrage aan de kwaliteit van stad, 
haven en industrieel complex.

Aanvankelijk werd de ondergrond 
enkel ervaren als risicofactor voor 
die ontwikkeling. Nu beschouwen 
we de ondergrond als compar-
timent waarmee we, rekening 
houdend met de eerder genoemde 
aspecten, bovengrondse ontwik-
keling kunnen afstemmen. Met de 
bouw van de metro in Rotterdam 
hebben we dat al geruime tijd 
geleden ervaren. Dat deden we 
recent nog bij de ondergrondse 
bouw van het Centraal Station en 
RandstadRail.

In de toenemende dynamiek van 
functioneel gebruik van de ruimte 
in de stad claimt de ondergrond 
steeds meer aandacht. Bij het 
bouwen in en met de ondergrond 
leren we dat de systeemsnelheid 
van de ondergrond anders is dan 
die van de bovengrond. We hebben 
geleerd dat synchronisatie van de 
plannen voor boven- en onder-
grond leidt tot duurzamere oplos-
singen. Die gedachte willen we 
uitbouwen en ontwikkelen. Daar 
hebben we techniek, kennis en sa-
menwerking voor nodig. Zeker niet 
alleen als Rotterdamse diensten, 
maar samen met marktpartijen, 
andere steden in Nederland en 
daarbuiten. In netwerken dus. 
Alleen op die manier kunnen we 
leren. De noodzaak van een goede 
structuurvisie op de ondergrond 
wordt iedere dag sterker; bij voor- 
keur gebaseerd op een sterke pu-
bliek-private kennisinfrastructuur. 
Een mooie opgave voor het COB als 
aanjager van deze ontwikkeling.”

Ron Voskuilen is algemeen directeur 
Stadsontwikkeling bij de gemeente 
Rotterdam. Daarnaast is hij sinds 
kort bestuurslid bij het COB.
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Uit de 

school 

geklaptTunnelvisies op 
duurzaamheid 

Duurzame ontwikkeling staat inmiddels op de agenda van elke industrie, maar de tunnelbouwsector heeft 

duurzaamheid nog niet omarmd. Darinde Gijzel deed voor haar afstuderen aan de TU Delft onderzoek naar het 

specifi ceren van duurzaamheid bij EMVI-aanbestedingen van wegtunnelprojecten. De Rotterdamsebaan diende 

als praktijkvoorbeeld.

aFstudeerder

Darinde Gijzel

projeC t

Tunnel Visions 

on Sustainability: 

Sustainability aspects 

and its selection 

process for road tunnel 

construction projects

wa ar

TU Delft, faculteit 

Civiele Techniek en 

Geowetenschappen, 

MSc Construction, 

Management & 

Engineering

‘Academisch en praktisch 

toepasbaar’

Ir. Paul Janssen, 

projectdirecteur Rotterdamsebaan en 

afstudeerbegeleider

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg 
tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de cen-
trumring van Den Haag. Een gedeelte van 1,86 kilo-
meter komt in een geboorde tunnel. De gemeente 
Den Haag heeft de ambitie om hiervan de meest 
duurzame tunnel van Nederland te maken; duur-
zaamheid is daarom een van de gunningscriteria bij 
de aanbesteding van het project. Er bestaan echter 
nog geen tunnelspecifi eke criteria om inschrijvin-
gen op duurzaamheid te beoordelen, en er is nog 
weinig ervaring in het meenemen van duurzaam-
heid als een van de EMVI-criteria in de aanbeste-
ding. Duurzaamheid is daarnaast een containerbe-
grip geworden: om duurzaamheid serieus mee te 
nemen, is verdere specifi catie noodzakelijk. Wat is 
een duurzame tunnel? In haar afstudeeronderzoek 
stelde Darinde hiervoor drie onderzoeksdoelen op:

1. Het creëren van een raamwerk met mogelijke 
duurzaamheidscriteria voor wegtunnels.

2. Het in kaart brengen van de huidige perspec-
tieven op duurzame tunnels.

3. Een methodiek ontwikkelen om opdrachtge-
vers te ondersteunen bij het selecteren van 
duurzaamheidscriteria voor hun specifi eke 
project.

 
Raamwerk van duurzaamheidscriteria
Darinde heeft allereerst een inventarisatie gemaakt 
van alle mogelijke aspecten die je mee zou kunnen 
nemen bij het bepalen van de duurzaamheid van 
een wegtunnel. Deze aspecten heeft zij gefi lterd tot 
een raamwerk van drieëndertig duurzaamheids-
criteria waarmee een opdrachtgever of projector-
ganisatie een selectie kan maken al naargelang het 
zwaartepunt binnen het specifi eke project. Op deze 
manier kan duurzaamheid specifi ek en uiteindelijk 
meetbaar worden gemaakt.

Huidige perspectieven op duurzame tunnels 
Om duurzame ontwikkeling in de tunnelbouwindus-
trie te bevorderen, is inzicht nodig in de huidige per-
spectieven op duurzame tunnels. De defi nitie van een 
duurzame tunnel hangt namelijk af van je perspectief. 
Bovendien bieden deze perspectieven extra inzicht in 
het raamwerk van duurzaamheidsaspecten en hun 
onderlinge samenhang. 
Voor haar onderzoek vroeg Darinde een groep van 
zesentwintig personen, representatief voor de gehele 
constructieketen, de geïnventariseerde aspecten te 
rangschikken naar mate van belangrijkheid. Uit een 
factoranalyse van de resultaten bleek dat de betrok-
kenen zich lieten onderverdelen in vier collectieve 
perspectieven op duurzame tunnels:

1. De groep met het ‘energieperspectief’ werd 
gevormd door deelnemers met een analytische 
achtergrond. Zij benadrukken het belang van 
energie. Volgens hen richt een duurzame tunnel 
zich voornamelijk op energie-effi ciëntie, duur-
zame energieproductie en minimalisatie van 
energiegebruik.

2. De tweede groep, gevormd door voornamelijk 
civieltechnici, concentreert zich op optimalisatie 
en heeft het ‘veerkrachtperspectief’: “Optima-
liseer de functionaliteit en de waarde van de 
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“Duurzaamheid is een enorm containerbegrip en in onze wereld 
van complexe infrastructuur zijn we er altijd met een grote 
boog omheen gegaan. Wat natuurlijk vreemd is: we ontwerpen 
en bouwen onze kunstwerken met een levensduur van zo’n 
honderd jaar. Dus duurzaamheid, in de betekenis ‘ook over tien-
tallen jaren moet de tunnel/brug etc. er nog knap bijliggen en 
blijven voldoen aan de uitgangspunten’, zou juist bij ons passen.

Darinde heeft de handschoen die is toegeworpen door de 
projectorganisatie Rotterdamsebaan, met in het achterhoofd 
de Haagse ambitie om in 2040 als stad energieneutraal te zijn, 
op een academische en tegelijkertijd praktisch toepasbare 
wijze opgepakt. Wat ons betreft eindigt haar onderzoek niet bij 
de Rotterdamsebaan, maar fungeert ons project als pilot voor 
toekomstige, nog duurzamere tunnels.”

tunnel over de gehele levenscyclus van het project.” 
Een duurzame tunnel gaat volgens hen over het slim 
combineren van functies binnen het project.

3. De groep met het ‘sociale perspectief’ ziet een duur-
zame tunnel vooral als een tunnel die gebouwd wordt 
in maximale samenwerking met lokale partijen en met 
maximale aandacht voor de (veranderende) omgeving 
van het project. Ook vindt deze groep, die vooral uit 
projectmanagers bestaat, dat het project meer dan één 
functionaliteit zou moeten hebben.

4. De vierde groep, gevormd door deelnemers zonder echt 
technische achtergrond, heeft het ‘transitieperspec-
tief’. Deze mensen zien een duurzame tunnel als een 
project zonder schade voor mens en milieu. Duur-
zaamheid gaat volgens hen over mensen en vraagt om 
een totaal nieuwe benadering. Volgens hen zijn winst-
aspecten op de lange termijn niet meer belangrijk.

Methodiek voor opdrachtgevers
Ten slotte ontwikkelde Darinde een aanpak die opdrachtge-
vers kan helpen om de eigen visie op een duurzame tunnel 
te concretiseren. Tijdens een workshop kunnen de verschil-
lende perspectieven op duurzaamheid binnen de project-
organisatie in kaart worden gebracht. De uitkomsten van 
de workshop maken duurzaamheid concreet en daardoor 
bediscussieerbaar. De uitkomsten kunnen bovendien de 

opdrachtgever ondersteunen bij het selecteren van de 
duurzaamheidscriteria in de aanbesteding van het 
specifi eke project. 

Het onderzoek leverde een aantal aanbevelingen op voor 
opdrachtgevers van wegtunnels:

• Denk zo vroeg mogelijk in het project na over duur-
zaamheid en de mogelijkheden binnen dit project.

• Maak zo snel mogelijk een duidelijke (en ambitieuze!) 
defi nitie van een duurzame tunnel. Wat betekent een 
duurzame tunnel in dit project? Selecteer op basis 
daarvan de sub-gunningscriteria voor duurzaamheid 
in de aanbesteding.

• Operationaliseer en monitor de duurzaamheidsaspec-
ten in samenwerking met experts op de gebieden van 
de gekozen criteria.

• Implementeer duurzaamheid niet alleen in de aanbe-
steding, maar in het gehele project.

• Deel de opgedane ervaringen en inzichten om bij te 
dragen aan de versnelling van duurzame ontwikkeling.

 

Meer informatie 
 Ga voor Darindes scriptie en meer informatie naar dit 

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

Het raamwerk van duurzaamheidsaspecten (Beeld: Darinde Gijzel)
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Saneringsopgaves kabels en leidingen 

Veel kabels en leidingen zijn aangelegd in de jaren zeven-
tig en veel buisleidingen (transportleidingen) stammen 
uit de jaren zestig. Toch vindt er nog geen grootschalige 
operatie plaats om deze infrastructuur te vervangen. Is 
veroudering niet aan de orde? Is het probleem minder 
groot dan gedacht? Het COB wil de werkelijke sanerings-
opgave samen met de participanten in kaart brengen. De 
nieuwe inzichten in onderhoud en beheer van (veroude-
rende) ondergrondse kabels en leidingen kunnen gebruikt 
worden om passende onderhoudsprogramma’s te ont-
wikkelen. Het onderzoek zal het verband tussen leeftijd en 
verwachte ontwikkeling van een kabel of leiding verhelde-
ren, en laten zien hoe (combinaties van) gegevens kunnen 
bijdragen aan het leidingbeheer van de toekomst.

Projectleider Gert Jan ter Haar (Lie-
venseCSO): “Gezien de leeftijd van de 
ondergrondse infrastructuur lijken we 
aan de rand van een grote saneringsop-
gave te staan, maar van een grootschali-
ge operatie is nog geen sprake. Komt dat 

doordat we het vervangen voor ons uitschuiven, hebben 
we de opgave niet helder? Als het voor u wel helder is, 
laten we dan met elkaar kijken hoe we dit in gezamenlijk-
heid kunnen aanpakken.”

Slimme regie in de praktijk; werken aan  
duurzame gebieden 

Samen met haar participanten heeft het COB in 2013 de 
handreiking Slimme regie op de ondergrond opgesteld, 
een set randvoorwaarden en aanbevelingen om slimme 
en zorgvuldige afstemming van ondergrondse activiteiten 
te stimuleren. Hoewel de handreiking gebaseerd is op 
praktijkervaringen, is het belangrijk dat het gedachtegoed 
wordt getoetst door concrete toepassing in projecten. 
De gemeente Den Haag wil hierin graag het voortouw 
nemen. Zij wil de handreiking inzetten bij het uitbreiden 
van het warmtenet, om zo aan te sturen op integrale pro-
jecten en met beperkte financiële middelen waardecreatie 
te genereren.

De projectleider is John Nieuwmans van 
de gemeente Den Haag. Marinus Stulp 
van Stadsgewest Haaglanden zal op het 
congres uitleggen waarom juist vanuit 
de ondergrond de verbinding met de bo-
vengrond en ruimtelijke ordening wordt 

gelegd: “Op deze manier wordt de problematiek echt 
integraal opgepakt. Verbinden is hier het toverwoord!”

Evaluatie mantelbuizenconstructies 

De gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt in een pilot-
project een constructie voor het droog, goed geordend, 
gebundeld en veilig ondergronds aanbrengen en beheren 
van kabels en leidingen. Een evaluatie onder leiding van 
het COB moet duidelijk maken of de constructie in aanleg 
en beheer op deze locatie werkt en ook als standaard kan 
dienen. Hiertoe wordt op drie hoofdonderdelen onder-
zoek gedaan: ontwerptechnisch, financieel/juridisch en 
regelgeving. Naar verwachting start de evaluatie in het 
voorjaar van 2015. 

Chris Schaapman van de gemeente 
Alphen aan den Rijn zal het project op 
het COB-congres verder toelichten. De 
gemeente zoekt actieve deelnemers voor 
de evaluatie: “Dan is er een breed leeref-
fect mogelijk en wordt toepassing van 

een gebundelde oplossing in winkel/woonomgeving in de 
toekomst daadwerkelijk eenvoudig(er) realiseerbaar.”

Business case voor functievrije kabels 

ProRail beheert zo’n 120.000 kilometer aan ondergrond-
se kabels, waarvan bijna een kwart geen functie meer 
heeft. Deze functieloze kabels zorgen bij de uitvoering 
van projecten voor vertraging en overlast, en ze beperken 
de ruimte voor nieuwe netwerken. Andere netbeheerders 
kennen dit probleem ook, zij het op kleinere schaal. Het 
COB wil samen met ProRail en andere participanten een 
businesscase opstellen om kabels en leidingen die geen 
functie meer vervullen, slim te saneren (verwijderen). 

Projectleider Aernout Kuiper (ProRail): 
“Op het COB-congres wil ik graag met 
mede-probleemhouders om tafel, maar 
ook met partijen die ervaring hebben 
met het opruimen van functieloze 
kabels en leidingen, en mensen zonder 

ervaring, maar met slimme ideeën. Op die manier kan het 
vraagstuk effectief worden opgepakt.”

Doet u ook 
mee? 

 

Op 1 januari 2015 start naar verwachting 

het nieuwe kennis- en innovatieprogramma 

Bodem en ondergrond, een initiatief van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

andere stakeholders. Op het COB-congres 

kunt u intekenen op een van de acht projec-

ten die het COB heeft ingediend. We stellen 

ze vast aan u voor. 

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

(Foto: Den Haag Marketing/Arjan de Jager)
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Intelligent inspecteren van niet-stalen  
leidingen

Voor het inspecteren van stalen leidingen – veelal 
gebruikt voor olie- en gastransport – zijn zogeheten 
intelligent pigs (PIG: Pipeline Inspection Gauge) beschik-
baar. Het is onduidelijk in hoeverre deze meetapparatuur 
toegepast kan worden op andere typen leidingen. De 
vraag hiernaar is groot, omdat er in Nederland meer dan 
honderdduizend kilometer aan niet-stalen leidingen in 
de ondergrond ligt voor het transport van onder andere 
drink- en afvalwater. Het COB wil met de participanten 
onderzoeken hoe de intelligent pigs aangepast kunnen 
worden op andere leidingmaterialen, en hoe hard- en 
software voor de inspectie ontwikkeld kan worden.

Projectleider John Driessen (Grontmij) 
wil samen met probleemeigenaren, op-
lossers en dwarsdenkers dit onderwerp 
ter hand nemen: “Met intelligent pigs 
voor niet-stalen leidingen wordt het 
mogelijk om systematisch risicovolle 

locaties te herstellen. Leidingen hoeven niet vroegtijdig 
vervangen te worden, de restlevensduur van een leiding 
wordt steeds inzichtelijker. Zo komen we tot een lager 
risicoprofiel voor de maatschappij, minder hinder en over-
last, en lagere investerings- en maatschappelijke kosten.”

Onbekende baten van de ondergrond 

Ondergronds ruimtegebruik bevordert de kwaliteit van 
de bovengrondse leefomgeving, maar zolang deze winst 
vaag blijft, zal ondergronds bouwen altijd als kostbaar en 
complex worden gezien. Eerder COB-onderzoek (rapport 
Waarde van de ondergrond) wees uit dat het voor een 
deel mogelijk is om de milieu- en ruimtelijke effecten van 
ondergrondse oplossingen te identificeren, te rangschik-
ken, te waarderen en toe te wijzen aan actoren. Voor de 
indirecte effecten ligt dat anders: die kunnen we nog niet 
goed in beeld brengen, terwijl dat vaak juist de effecten 
zijn waar het overheden en bedrijven om te doen is. Het 
COB wil daarom het eerdere onderzoek in samenwerking 
met de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de 
gemeente Den Haag aanvullen en valideren aan de hand 
van een praktijkproject. De Haagse tramtunnel (Het Sou-
terrain) kan dienen als casus; de gemeente Den Haag heeft 
aangegeven de benodigde data beschikbaar te stellen.

Projectleider Elisabeth Ruijgrok 
(Witteveen+Bos) zoekt vooral pro-
bleemeigenaren voor dit project: “Het 
is lastig om voor binnenstedelijke 
ontwikkelingen partijen (uiteindelijke 
baathouders) te overtuigen om aan de 

voorkant mee te investeren aan ondergrondse ontwik-
kelingen. Het is dus noodzakelijk om te laten zien dat het 
daadwerkelijk anders kan. Door inzicht te geven in wat de 
investering op termijn kan opleveren, kan de motivatie 
worden gestimuleerd.”

Data delen

Er wordt steeds meer data verzameld en openbaar 
beschikbaar gesteld. Daarin ligt een grote toekomst met 
ongekende mogelijkheden. Zo kan de netbeheerder pro-
cessen optimaliseren aan de hand van data over bodem-
verontreiniging, bestemmingsplannen, grondsoorten en 
bodemdaling. Voor energiebesparingsprojecten worden 
steeds vaker netwerk- en verbruikgegeven gecombineerd. 
Welke mogelijkheden zijn er nog meer? Waar liggen 
de angsten? Zijn die reëel en kunnen ze overwonnen 
worden? Er is momenteel nog weinig zicht op de waarde 
van open data voor nutsbedrijven en de bijdrage die as-
setdata kan leveren aan de maatschappij en aan andere 
netbeheerders. In samenwerking met het netwerk wil 
het COB een inspiratieboek met ‘datakansen’ maken, 
waarmee netbeheerders zich kunnen ontwikkelen in het 
vrijgeven van data. De markt kan het boek gebruiken om 
te anticiperen op gebruiksmogelijkheden en ontwikkeling 
van apps, tools etc.

Projectleider Zita Veldkamp (Liander) 
zoekt deelnemers met een mening over 
open data: “Bent u voorstander? Of 
juist niet? Delen van data is voor de één 
de normaalste zaak van de wereld, de 
ander heeft angst om wat er allemaal 

mee gedaan zou kunnen worden. Waar liggen volgens u 
de kansen van het vrijgeven van asset- en gebruiksdata? 
En welke risico’s ziet u?”

Flexibele netwerken 

Het energielandschap verandert. Het gebruik van 
duurzame energievormen (wind- en zonne-energie, 
WKO) neemt toe en smart grids zorgen voor intelligen-
ter gebruik van diensten en netwerken. In deze context 
komt steeds het onderwerp ‘flexibele netwerken’ naar 
boven. In samenwerking met de participanten wil het 
COB onderzoeken wat een flexibel netwerk is, en hoe 
bestaande netwerken flexibel gemaakt kunnen worden. 
Drie onderwerpen staan daarbij centraal: duurzaamheid, 
gebruik en verbruik, en nieuwe aanleg en hergebruik. De 
opgedane kennis is in te zetten bij de (her)ontwikkeling 
van gebieden, en de netbeheerder kan ermee anticiperen 
op de gewenste flexibilisering.

Richard van Ravesteijn (coördinator 
COB): “Niet alleen netbeheerders van 
systemen zoals water, riolering, elektra, 
gas, telecommunicatie etc. zijn gebaat 
bij duidelijkheid over een ‘flexibel 
netwerk’: ook voor gemeenten als be-

heerder van de openbare ruimte en voor gebruikers moet 
helder zijn welke impact een flexibel netwerk kan hebben. 
Het is daarom belangrijk dat er deelnemers zijn vanuit 
diverse invalshoeken.”

Doet u ook 
mee? 
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De 
dialoog

Wikken en wegen: 
het succes achter het 
Mauritshuis

Sinds 27 juni 2014 hoeven bezoekers het 
Mauritshuis niet langer via de dienstin-
gang aan de zijkant te betreden. In plaats 
daarvan dalen ze vóór het gebouw af naar 
de nieuwe ondergrondse foyer, die de 
verbinding vormt naar de bijgevoegde 
vleugel aan de overkant van de straat. 
Hoewel een verbouwing van een dergelijk 
bekend gebouw, op een locatie als deze, 
moeilijk geruisloos kan verlopen, scheelde 
het weinig. Het project is binnen budget en 
volgens de planning gerealiseerd, terwijl de 
uitbreiding niet gering is. Architect Hans 
van Heeswijk ontwierp een ondergrondse 
ruimte van negenhonderd vierkante meter, 
op de plek van bestaande kelders en onder 
op staal gefundeerde zeventiende-eeuwse 
panden. Het welslagen is voor een groot 
deel te danken aan een goede samenwer-
king met de technisch adviseurs, waaronder 
Johan Galjaard van ABT.

“De opgave was behoorlijk complex door 
het ontwerp en de situatie ter plekke”, 
vertelt Van Heeswijk. “Je hebt dan goede 
en ervaren mensen nodig, alleen dan krijg 
je het voor elkaar. Zo zijn we uitgekomen 
bij ABT.” De twee bureaus hebben vaker 
samengewerkt, onder meer bij het Graphic 
Design Museum in Breda, waar ook een 
ondergrondse uitbreiding plaatsvond. 
Galjaard: “Je spart met elkaar, je wilt elkaar 

inspireren. De architect heeft plannen, 
beelden en ideeën, en vanuit de techniek 
heb ik beperkingen of ook ideeën: soms 
kan er meer dan de architect bedenkt.” Dat 
laatste was bijvoorbeeld het geval bij de hal 
onder het voorplein van het Mauritshuis. In 
eerste instantie had Van Heeswijk daarin 
kolommen geplaatst, zodat de structuur 
van de bestaande kelders zo veel moge-
lijk intact kon blijven. Galjaard zag echter 
mogelijkheden om op relatief eenvoudige 
wijze de binnenstructuur te verwijderen en 
een nieuw dek te maken dat de hele ruimte 
overspant. “Kolommen waren hierdoor niet 
meer nodig en dat geeft veel meer mogelijk-
heden voor de hal”, aldus Galjaard.
Ook de trap op het voorplein is gezamenlijk 
in elkaar gepuzzeld. Waar Van Heeswijk 
zocht naar een minimale constructie vrij in 
de ruimte, keek Galjaard naar de stabiliteit, 
die lastig te garanderen is bij een zwevend 
ontwerp. Ronde buizen bleken de oplos-
sing. Die losten mede het probleem op 
van een andere technisch adviseur: Arup, 
die ervoor moest zorgen dat de traptreden 
zowel verlicht als verwarmd zouden zijn. 
Dankzij de buizen is de bedrading nu geheel 
onzichtbaar.

Op die manier laveerden de partijen door 
het project. Van Heeswijk: “Een architect 
wordt ingehuurd om voor een bepaald 

Johan Galjaard, senior adviseur en 

partner bij ABT, is bijna dertig jaar werk-

zaam als constructief ontwerper. Hij is 

onder meer betrokken geweest bij hoog-

bouwprojecten, ondergrondse gebou-

wen en grootschalige binnenstedelijke 

bouwplannen. Sinds oktober 2010 is 

Galjaard tevens voorzitter van beroeps-

vereniging VNconstructeurs.

Hans van Heeswijk startte in 1985 

zijn bureau Hans van Heeswijk archi-

tecten. Hij heeft veel bekende openbare 

gebouwen en infra-objecten ontworpen, 

zoals de Hermitage in Amsterdam en 

de tunnels en stations voor Combiplan 

Nijverdal. Momenteel werkt hij aan het 

nieuwe Museum voor Modern Realisme 

en een nieuw entreegebouw voor het 

Van Gogh Museum.

Johan Galjaard (links) en Hans van Heeswijk. (Foto: Vincent Basler)

“Ik heb ook aan grote ondergrondse parkeergarages gewerkt, maar dan 
maak je in feite een grote bak en that’s it. Hier is ieder hoekje anders, ieder 
hoekje moet je uitzoeken”, aldus Johan Galjaard van ingenieursbureau 
ABT. Het uitzoeken en puzzelen met architect Hans van Heeswijk heeft 
het ontwerp van het vernieuwde Mauritshuis tot leven gebracht.
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budget en een bepaald programma de 
meest optimale oplossing te bedenken. Dat 
betekent dat je steeds kijkt hoe ver je kunt 
gaan. Een cassetteplafond bleek bijvoor-
beeld te kostbaar, dus dat zijn prefab liggers 
geworden, maar we hebben er wel weer 
extra daglichten in kunnen maken. Uitein-
delijk kom je zo tot een optimaal ontwerp.” 
Galjaard vervolgt: “Het vereist wel dat je 
als architect en adviseurs goed met elkaar 
overweg kunt én dat je allemaal al in een 
vroeg stadium de consequenties overziet van 
de ideeën en adviezen die je neerlegt. Het 
gaat enerzijds om schetsen en ideeën, maar 
anderzijds moet er voldoende kennis achter 
zitten, zodat je uiteindelijk beslissingen kunt 
nemen en kunt trechteren naar de ideale 
oplossing.”

Risico’s
Volgens Van Heeswijk en Galjaard draaide 
het om continu afwegen waaraan je je 
geld gaat besteden en welke risico’s je nog 
aanvaardbaar vindt. In dat opzicht vinden ze 
het project niet anders dan anders. Maar de 
risico’s waren bij dit project wel erg groot. 
Galjaard: “Je werkt hier aan en te midden 
van gebouwen waaraan schade domweg 
geen optie is. Het zijn allemaal monu-
mentale, bijzondere panden; de kleinste 
verzakkingen kunnen funest zijn. Je moet 
dus kiezen voor technieken waarvan je weet 

dat de risico’s klein en beheersbaar zijn. En 
kiezen voor partijen waarvan je weet dat ze 
in staat zijn om met de risico’s om te gaan. 
Aannemer Volker Staal en Funderingen is 
onder meer hierop geselecteerd. ”

Samen zijn de partijen tot spectaculaire 
oplossingen gekomen, zoals voor de nieuwe 
lift bij het bordes van het Mauritshuis. De 
constructie is in de media al vaak uitgeroe-
pen tot een van de hoogtepunten van de 
verbouwing. Als nietsvermoedende bezoeker 
zie je in de hal opeens de vloer omhoog ko-
men gevolgd door mensen in een glazen lift. 
Het resultaat van een gezamenlijk proces, 
vertellen Van Heeswijk en Galjaard: “Monu-
mentenzorg was vrij streng ten aanzien van 
die lift; de tochtsluis achter de ingang bleef 
eigenlijk als enige plek over. Maar dan moest 
de liftschacht zes meter onder de zeven-
tiende-eeuwse gevel worden gerealiseerd. 
Door met elkaar te overleggen – wat kan er 
wel, wat kan er niet – zijn we er gaandeweg 
uitgekomen en hebben we zoiets bijzonders 
kunnen realiseren.” 

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

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

Meer lezen
Over de verbouwing van het Mauritshuis 
is al veel geschreven. Zo verscheen in 
juli het boek The Mauritshuis, dat de 
aanpak van Van Heeswijk belicht en het 
ontwerp in de context van de recente 
internationale museumarchitectuur 
plaatst. In het septembernummer van 
vakblad de Architect zal het Mauritshuis 
ook uitgebreid besproken worden.



P R A K t I J K

In de rondte ónder 
de kermis

interview | peter gossinK (dur a vermeer) en eriK wiltinK (grondwerKpm/gemeente leiden)

Over vijf jaar is de ondergrond van Leiden twee parkeergarages rijker. Deze herfst start de bouw van de 

eerste, onder de Lammermarkt. Met een ronde vorm en diepte van tweeëntwintig meter onder maaiveld is 

het een bijzonder ontwerp. Een goed voorbereide gemeente en vooruitdenkende bouwcombinatie zorgen 

samen voor een succesvolle vertaalslag naar de praktijk.
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Erik Wiltink, projectmanager voor de 
gemeente Leiden: “Als eerste stap hebben 
we in maart 2013 volgens de ‘Best Value 
Procurement’-methodiek een ingenieurs-
bureau (Witteveen+Bos) geselecteerd. 
Met hun specialistische kennis van onder-
grondse parkeergarages konden we samen 
een referentieontwerp maken, waarmee we 
zicht kregen op de technische haalbaarheid 
en het prijsniveau van beide garages. Het 
ontwerp was ook een goed middel om de 
gemeenteraad te laten zien dat er binnen de 
gestelde kaders goede oplossingen mogelijk 
zijn. We hebben het uitvoeringsbesluit voor 
de gemeenteraad op basis van het ontwerp 
voorbereid. Tegelijkertijd zijn we begonnen 
met de aanbestedingsprocedure.”

“We hebben bij de aanbesteding vrij alge-
mene voorwaarden gehanteerd, in de hoop 
dat de markt er innovatief over zou naden-
ken. We wilden partijen uitdagen om met 
creatieve ontwerpen te komen, die maxi-
maal rekening houden met de omgeving. 
Met de ronde oplossing laat Combinatie 
Parkeergarages Leiden Dura Vermeer-Besix 
zien dat het referentieontwerp inderdaad 
veel ruimte bood voor optimalisaties. Het 

kruisende verkeer is in hun ontwerp mi-
nimaal; die kwaliteit is voor ons het 

belangrijkst”, aldus Wiltink.

Voor de gemeente is het 
ook belangrijk dat de 

uitvoering goed 
wordt georgani-

seerd. Het bouw-
terrein bevindt zich 

in de binnenstad: gaat die 
drie jaar op slot of is daar goed 

over nagedacht? Dura Vermeer-Besix 
heeft er goed over nagedacht. Zo was hun 

plan het enige waarbij de traditionele kermis 

tijdens de viering van Leidens Ontzet gewoon 
kan doorgaan. Daarnaast worden er tijdens 
de bouw tijdelijke parkeerplekken aangelegd 
en gebeurt het afvoeren van grond niet met 
vrachtwagens, maar via een pijpleiding die in 
de grachten komt te liggen. Dat scheelt per 
dag al gauw zestig vrachtwagenritten door de 
historische binnenstad.

Net als in Delft
Peter Gossink, projectmanager voor Dura 
Vermeer-Besix, licht de uitvoering verder toe: 
“We gaan de ronde buitenkant realiseren 
met diepwanden. Met vierentwintig panelen 
maken we een cirkel van ongeveer zestig 
meter doorsnee. De panelen zullen zo’n vijf-
entwintig meter lang zijn, vergelijkbaar met 
die in Spoorzone Delft. Als de diepwanden 
gereed zijn, brengen we na het ontgraven 
GEWI-ankers aan. Die zorgen ervoor dat de 
vloer van de parkeergarage niet omhoog 
komt. Afgelopen week hebben we in de 
omgeving van de parkeergarage al een aantal 
proefankers aangebracht en belast, om te 
kijken hoe de grond zich gedraagt. Door dit 
vooraf na te gaan, hoef je geen onnodig grote 
bandbreedte aan te houden en kun je het 
ontwerp optimaliseren. In de kuip storten 

Peter Gossink, sinds 

2006 werkzaam bij Dura 

Vermeer Divisie Infra, was 

ruim vier jaar projectdirec-

teur bij Spoorzone Delft. 

Sinds november 2013 is 

hij betrokken bij de ver-

breding van de A10/A1 bij 

Amsterdam. Eerder werkte 

Gossink aan de realisatie 

van de landtunnel in de A2 

bij Utrecht en de tunnels 

in de A73 bij Roermond en 

Swalmen.
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‘‘We wilden partijen 
uitdagen om met 

creatieve ontwerpen te 
komen, die maximaal 
rekening houden met 

de omgeving’’

Erik Wiltink studeerde 

civiele techniek aan de TU 

Delft en is medeoprichter 

van GrondwerkPM, een 

adviesbureau voor proces- 

en projectmanagement op 

het gebied van civiele tech-

niek, bouwkunde en ge-

biedsontwikkeling. Wiltink 

is voor diverse gemeenten 

actief als project- of pro-

grammamanager.

Parkeergarage Lammermarkt krijgt zes lagen met in totaal 525 parkeerplekken. Automobilisten rijden naar beneden en naar boven 

als in een kurkentrekker. Op de heenweg nemen ze de buitenbocht, waarbij ze automatisch de eerste vrije plek tegenkomen, en op 

de terugweg de binnenbocht. In- en uitgaand verkeer hoeft elkaar zodoende niet te kruisen. Het ontwerp is gemaakt door 

architectenbureau JHK. De engineering  wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. (Beeld: JHK)
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we op de GEWI-ankers onderwaterbeton. 
Daarna pompen we de kuip leeg en maken 
we ter plekke een vloer. Daarop komt een 
prefab-opbouw met kolommen, balken en 
platen, helemaal tot bovenin.”

Niet alleen de diepwanden doen denken aan 
de situatie in Delft, ook in Leiden staat er 
weer een monumentale molen in het werk-
gebied. “Daaraan zijn kritische eisen gesteld, 
hij moet volledig in stand blijven. Dat heeft 
veel invloed op de engineering”, vertelt Gos-
sink. Wiltink: “We hanteren bij dit project 
systeemgerichte contractbeheersing, wat 
betekent dat wij als opdrachtgever op basis 
van het risicodossier de kwaliteitsborging 

van de opdrachtnemer toetsen. We hebben 
aangegeven dat we bijvoorbeeld waterdicht-
heid en opdrijven grote risico’s vinden, dus 
daar zullen we extra op sturen.”
Om deze reden zullen ook de zogeheten 
sonar tubes die in Delft werden toegepast 
weer een rol spelen. “Deze apparatuur meet 
met geluidsgolven de kwaliteit van het beton 
in de diepwand”, legt Gossink uit. “In Leiden 
zullen we ze gebruiken om voegen tussen de 
diepwandpanelen te controleren. Eigenlijk 
zijn diepwanden altijd in orde als je alle 
gangbare richtlijnen volgt en zorgvuldig te 
werk gaat. Maar voor de kritische zones, zoals 
bij de molen, is een extra controle natuurlijk 
verstandig.”

Integraal
Wanneer de parkeergarage gereed is – naar 
verwachting begin 2017 – is de Lammer-
markt zowel ondergronds als bovengronds 
opnieuw ingericht. Het plein is onderdeel 
van het Singelpark, een zes kilometer lang 
park rondom de Leidse binnenstad, waarvoor 
momenteel een ontwerp wordt uitgewerkt. 
Bij de parkeergarage is hier al rekening mee 
gehouden door de locaties van het toetre-
dingspunt en de in- en uitrit vast te leggen. 
De integrale aanpak van onder- en boven-
grond voorkomt extra hinder voor het verkeer 
en omwonenden, en zorgt ervoor dat de 
parkeergarage straks direct goed bereikbaar 
is. Dura Vermeer-Besix spoedt zich na de  
oplevering naar een bouwlocatie één kilo-
meter zuidwaarts, voor de aanleg van een 
parkeergarage onder de Garenmarkt.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de digitale 

versie van dit artikel in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping

Geo-Impuls 
De sonar tubes zijn 

ontwikkeld door Ro-

driaan Spruit, als 

onderdeel van zijn 

promotieonderzoek 

aan de TU Delft en binnen Geo-Impuls. 

Hij onderzocht in hoeverre crosshole sonic  

logging, een bestaande techniek, geschikt 

is om defecten in diepwanden mee op te  

sporen. Crosshole sonic logging maakt 

gebruik van het principe dat een geluids-

golf met een andere snelheid door beton 

beweegt dan door bentoniet of een holle 

ruimte. Door bij diepwanden aan weerszij-

den van een voeg zenders (tubes) te han-

gen die een hoogfrequent signaal uitzenden 

dan wel ontvangen, kun je de looptijd en de 

sterkte van de signalen dóór de voeg vastleg-

gen. Met die gegevens kun je vervolgens de 

kwaliteit van de voeg over de gehele lengte 

van de diepwand bepalen. In Delft is met 

deze techniek met succes een zwakke plek 

in een diepwand gedetecteerd.

Het bestaande bestemmingsplan diende als uitgangspunt voor de beschikbare ruimte voor de parkeergarage. (Beeld: JHK)
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Den Haag ‘Nu nog is de stad een lolly op een stokje’

Het is een tracé van ‘maar’ 3,8 kilometer. Toch is de Rotterdamsebaan een project met een grote 

impact voor Den Haag. De weg moet de dagelijkse congestie op de Utrechtsebaan en de daarmee 

samenhangende problemen als sluipverkeer en luchtkwaliteit flink verminderen. Met een  

begroting van 610 miljoen (prijspeil 2012) is het bovendien het grootste project dat ooit door 

de stad is uitgevoerd. 

Boudewijn Revis, wethouder Binnenstad, Stadsontwik-
keling, Kerngebieden en Buitenruimte van de gemeen-
te Den Haag: “In een stad die groeit en zijn inwoners 
een aantrekkelijk woonklimaat biedt, is verbetering 
van de bereikbaarheid cruciaal. Nu nog is de stad een 
lolly op een stokje, waarbij de A12 de belangrijkste 
toegangsweg is. Met de Rotterdamsebaan komt er een 
tweede zogeheten ‘inprikker’ op de centrumring.” 
Projectdirecteur Paul Janssen: “De ambities voor dit 
project strekken verder dan een verbinding van A naar 

B. Een project als de Rotterdamsebaan is niet alleen 
een kostenpost. We creëren extra waarde voor de 
regio. Het sluipverkeer neemt af, de geluidshinder ver-
mindert en de luchtkwaliteit verbetert.” In de EMVI-
criteria voor de Rotterdamsebaan neemt duurzaam-
heid een belangrijke plaats in. Een bijzondere aanpak 
leidt tot concrete doelstellingen op dit gebied.

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

De Rotterdamsebaan komt bij de Zonweg in de Binckhorst weer boven de grond. (Beeld: Gemeente Den Haag)

Boudewijn Revis, 
gemeente Den Haag

Paul Janssen, 
Rotterdamsebaan

Ontwerp Antwerpen krijgt dubbeldekstunnel onder havens

Een brug om de files op de Antwerpse ring te 

verminderen en de havens beter te ontsluiten, 

haalde het niet. En het alternatief, een afzink-

tunnel, paste niet binnen het budget. Een dik-

ke laag Boomse Klei biedt de uitweg. Er komt 

een dubbeldekstunnel, gebouwd volgens de 

wanden-dakmethode, met diepwanden in 

de ondoorlatende kleilaag. Een oplossing die 

bijna een half miljard euro goedkoper is dan de 

afzinktunnel. 

“Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel vroeg ons 
om in het ontwerp voor de afzinktunnel te zoeken naar 
optimalisaties én een besparing van bijna een half 
miljard euro”, vertelt Frank Kaalberg, ontwerpmanager 
van studiebureau RoTS (Grontmij en Witteveen+Bos). 
“Tijdens een brainstormsessie kregen we het idee om 
de twee tunnelelementen – met elk twee buizen – niet 
naast elkaar, maar op elkaar te plaatsen. Als afzinktun-
nel zou dat echter niet gaan. Toen beseften we dat de 
aanwezige Boomse Klei de mogelijkheid biedt om met 
diepwanden een dubbeldeks cut-and-covertunnel te 
maken zonder dat een kostbare onderwaterbetonvloer 
met trekankers nodig is. Die klei is namelijk heel stevig 
en vrijwel waterondoorlatend.”

Kaalberg: “We hanteren in dit project de ontwerpfi-
losofie ‘design by testing’. We hebben bijvoorbeeld 
getest of het lukt om damwanden aan te brengen tot 
een diepte van zevenentwintig meter. Door proeven 
te doen, weet je zeker of je aanpak straks werkt en 
voorkom je dat er onnodige kosten worden gemaakt. Ik 
ben groot voorstander van deze methode.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping(Beeld: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel / RoTS)

Frank Kaalberg, 
RoTs

&Mix Match
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Spelen en sporten zijn wellicht typisch activiteiten voor in 

de buitenlucht, maar het hóeft niet. In Nederland hebben we 

bijvoorbeeld TunFun Speelpark in Amsterdam. Wereldwijd zijn 

er ook genoeg ondergrondse locaties om actief te ontspannen.

Zo 
kan het 

ook!

Dagje uit
Een pretpark honderdtwintig meter onder de grond; het bestaat in Roemenië. De zoutmijn in het plaatsje Turda bevat onder meer een reuzenrad van twintig meter doorsnee, een bowlingbaan, tafeltennistafels en een amfi theater. Je kunt ook gaan varen op het ondergrondse meer.

Spelen in
spelonken

Ga voor meer informatie naar de  digitale versie van dit artikel 

in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

springen
In Wales is een waar trampolineparadijs gecreërd door een voormalige 

leisteenmijn vol te hangen met netten, touwen en elastiek. De eerste 

trampoline hangt zo’n zes meter boven de grond. Daarna klim en spring 

je je een weg naar trampolines op achttien en vijfenvijftig meter hoogte.

(Foto: Facebook/Bounce Below)

(Foto: Flickr/Cristian Bortes)

Dagje uit

Veelzijdig
Deze zomer opende in London het House 
of Vans: drieduizend vierkante meter aan 
skateparcours, galerieën, muziekpodia, 
studio’s, cafetaria’s en fi lmzalen in 
de ongebruikte metrotunnels onder 
treinstation Waterloo.
(Foto: Facebook/House of Vans)
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Kort Lezen Doen

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

Meer aandacht voor de ondergrond

Vroegtijdige en continue aandacht voor de 
ondergrond: dat is een belangrijke succes-
factor voor bouwprojecten. Om betrokkenen 
hierbij te ondersteunen, heeft Geo-impuls een 
nieuwe website gelanceerd.

Op www.geoimpuls.org vindt u onder meer de 
resultaten van het werkprogramma zelf. Sinds 
2009 hebben meer dan dertig partijen samen 
hulpmiddelen ontwikkeld om geotechnisch fa-
len in projecten terug te dringen. Op de website 
zijn via een filtersysteem gemakkelijk relevante 
rapporten, leidraden en tips and trics te vinden. 
Bovendien bevat de pagina veel voorbeeldpro-
jecten, die laten zien hoe Geo-Impuls in praktijk 
werkt. De website dient daarnaast als portaal 
naar andere bronnen met ondergrondinforma-
tie, zoals het DINOLoket, de SKB BodemTool en 
het Bodemloket.

 Bezoek de website op www.geoimpuls.org

                                                                                                         

Betuweroute bakermat complexe infra
 
Op 16 juni jl. was het zeven jaar geleden dat de 
Betuweroute officieel geopend werd. Ronald 
Gram, de toenmalige technisch projectmana-
ger en Frank de Vries, toen besturingsspecia-
list TTi, blikken terug op een bijzonder project.  

Er bestond ten tijde van het project geen duide-
lijke regelgeving over tunnelveiligheid. De Vries: 
“Het was daarom essentieel om de technische 
besluiten te verankeren in de wet- en regel-
geving. Niet alleen om te kunnen verantwoor-
den wat er gebouwd werd, maar ook om een 
evenwichtig en goed werkend systeem op te 
kunnen leveren.” Gram: “De kennis en ervaring 
over complexe infrastructuur die er nu is, is 
opgedaan bij de Betuweroute en de Hogesnel-
heidslijn (HSL). Tot op de dag van vandaag zie 
je de ideeën die in deze projecten zijn ontstaan 
terug in alle tunnelprojecten.”

 Lees het complete artikel op de website van 
Covalent via www.bit.ly/cov-betuwe

De Onderbouwing wordt uitgegeven door het 
Nederlands Kenniscentrum Ondergronds Bouwen 
en Ondergronds Ruimtegebruik (COB). Het COB 
heeft tot doel kennis, kunde en innovatie te ontwik-
kelen voor ondergronds bouwen en ondergronds 
ruimtegebruik. Het COB bestaat sinds 1995.
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Dankzij bouwproject inkijkje in  
stedelijke ontwikkeling

Het boek In het voorbijgaan. Zeven eeuwen langs 
de Noord/Zuidlijn beschrijft de veranderingen 
die de stad rondom de amsterdamse metrolijn 
in de loop van de tijd heeft ondergaan.

Voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn inventari-
seerde het Bureau Monumenten & Archeologie 
van de gemeente Amsterdam zo’n driehonderd 
panden langs het tracé. Bouwhistoricus Gabri van 
Tussenbroek schreef een boek over de bijzondere 
vondsten: “Ik heb de panden beschreven waarbij 
je de ontwikkeling van de stad en tijd het best ziet. 
Sommige panden zien er bijvoorbeeld heel nieuw 
uit, maar zijn dat niet en andersom zijn er ook veel 
voorbeelden. Eén ding hebben de panden met 
elkaar gemeen en dat is hun unieke geschiedenis.”

In het voorbijgaan. Zeven eeuwen langs de Noord/
Zuidlijn door Gabri van Tussenbroek  •  Publicatie-
datum: 1 okt. 2014  •  ISBN13: 9789068686647
                                                                                                       
   
Wederzijdse nieuwsgierigheid

U heeft uw project op de rit, maar plots komt de 
klad erin: er is discussie over de kleinste zaken, 
consensus wordt niet bereikt, mensen praten 
langs elkaar heen. De koplopergroep van het 
cOB heeft direct toepasbare handvatten ontwik-
keld om dit op te lossen, of – beter nog – te 
voorkomen.

De koplopergroep is een gezamenlijk initiatief van 
de Landelijk Tunnelregisseur en het COB, met als 
doel een impuls te geven aan integraal werken 
binnen tunnelprojecten. Een van de speerpunten 
is ‘wederzijdse nieuwsgierigheid’: meer kennis van 
en begrip voor de professionele wereld van andere 
partijen die bij het tunnelproject betrokken zijn. 
Dit najaar verschijnt de rapportage.

Het rapport biedt enerzijds een antropologische 
analyse van de projectcultuur, maar beschrijft 
ook concrete werkwijzen om projecten op de rit 
te zetten en te houden. Een van de methoden is 
het gezamenlijk geschreven projectverhaal, een 
‘sneeuwbalverhaal’ dat in elke fase een nieuw 
hoofdstuk krijgt, opgesteld door nieuwe betrok-
kenen bij het project. Het verhaal zorgt voor een 
gedeeld beeld van het project en geeft vorm aan 
het proces van wederzijdse nieuwsgierigheid. 

 Na publicatie is het rapport gratis te downloa-
den vanaf de kennisbank: www.cob.nl/kennisbank

Funderingsdag

De funderingswereld is permanent in ontwik-
keling. De Funderingsdag biedt u de laatste 
stand van zaken op het gebied van technolo-
gie en regelgeving.

De tweejaarlijkse Funderingsdag is een 
ontmoetingspunt voor personen die actief zijn 
in de (beton)bouw en geotechniek. Er is een 
expositie met nieuwe diensten en produc-
ten, een congresprogramma met interes-
sante sprekers, en dagvoorzitters Mandy 
Korff (Deltares) en Almer van der Stoel (CRUX 
Engineering) leiden een Lagerhuisdebat over 
actuele onderwerpen. Ook Geo-Impuls komt 
aan de orde.

2 okt. 2014  •  Hotel Theater Figi, Zeist   
www.funderingsdag.nl
                                                                                                      
   
PAO-workshop Ondergrond in de stad

Veel partijen maken gebruik van de 
grond onder maaiveld voor hun bouw- of 
ontwikkelingsproject. De workshop helpt 
deze partijen bewust te maken van de 
mogelijkheden om elkaar te versterken.

Stedenbouwkundige ontwikkelingen boven-
gronds hebben invloed op de ontwikkelingen 
ondergronds. En wat ondergronds wordt 
aangelegd, ligt er voor lange tijd en heeft ge-
volgen voor de bovengrond. De workshop gaat 
in op motieven en belangen van betrokken 
partijen, zodat zij elkaar beter leren begrijpen. 
Dagvoorzitter is Dirk Sijmons (TU Delft, curator 
IABR-2014); sprekers zijn onder meer Frans 
Dubbeldam (gemeente Amsterdam) en Ignace 
van Campenhout (gemeente Rotterdam).

31 okt. 2014  •  Hotel De Eenhoorn, Amersfoort  
www.pao-tudelft.nl
                                                                                                      

Bodem Breed

een congres voor en door bodemprofessionals. 
Bodem Breed is enerzijds vernieuwend en 
biedt anderzijds informatie over de dagelijkse 
en actuele bodempraktijk.

Bodem Breed is bedoeld voor mensen die kennis 
willen halen en brengen. Belangrijke thema’s 
dit jaar zijn duurzaam gebruik van bodem, 
grondwater en ondergrond, de herziening van 
het Besluit bodemkwaliteit, en internationale 
samenwerking en ontwikkelingen. Tijdens 
het symposium is er volop gelegenheid om te 
netwerken.

18 en 19 nov. 2014  •  De Werelt, Lunteren 
www.bodembreed.nl



Dirk Beemsterboer - TU Delft

Modelling the immediate penetration of 

rock particles in soft clay during subsea rock 

installation, using a flexible fallpipe vessel

Maarten Betman - Hogeschool van Amsterdam

Vervorming metrotunnel door ontgraving 

van bouwkuipen en de 2D- en 3D-effecten 

vergeleken

Hadi Bidaj - Hogeschool Rotterdam

Effecten van aardbevingen op ondergrondse 

pijpleidingen

Wouter Bosch - TU Delft

De ondergrond bindt ons

Renee van Dorst - TU Delft

Artificial ground freezing as a construction 

method for underground spaces in densely  

built up areas

Chris van Dronkelaar - TU/e

Underground buildings

Darinde Gijzel - TU Delft

Tunnel visions on sustainability

Ivan Stevanus Haryono - TU Delft

Pile foundation and soil response to  

deep excavation

Jelmer Jacobs - TU Delft

Compensative jacking to control deformations, 

due to settlement, in high-rise structures

Raymond van Kampen - TU/e

Een podium in de stad

Harm Jan Lammers en Sander Marais - 

Hogeschool Rotterdam

Combineren van functies in de Blankenburgtunnel

Thomas Lankreijer - TU Delft

Buigingsknik van ankerpalen

André Luesink en Chiel Vermey - HAN

Erop of eronder - Uitwerking ongelijkvloerse 

kruising A12

Lisanne Meerdink - TU Delft

Performance of micropiles under axial  

tensile loading

Angela Oldenhave - TU Delft

Starting a large diameter TBM from surface

Tara van der Peet - TU Delft

Arching in basal reinforced piled embankments

Ivana Pieters - Universiteit Utrecht

Subsurface construction from an energy  

point of view

Mariët Pors - TU Delft

Observing the stiffness change of a  

soil-structure system

Frank Walhout - TU Delft

Metro tunnel construction using prefabricated 

concrete shell elements

Kijk voor meer informatie op www.cob.nl/schreudersstudieprijs

De Stichting A.M. Schreuders wil de vernieuwende blik van studenten blijven stimu-

leren. Daarom reikt ze om het jaar de Schreudersstudieprijs uit: eeuwige roem en 

2.500 euro voor het meest bijzondere afstudeerproject op het gebied van onder-

gronds ruimtegebruik. Tijdens het COB-congres wordt de winnaar 

bekendgemaakt. Dit jaar zijn er negentien aanmeldingen: &Mix Match
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