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Spanning 

Bouwen aan een mooi en leefbaar Nederland was lang 
een taak van de bouwingenieur met een achtergrond 
in de civiele of werktuigbouwkundige techniek. Steeds 
prominenter wordt daar – als we het even tot de techniek 
beperken – een IT-ingenieur aan toegevoegd. Deze 
nieuwe combinatie zit technisch, organisatorisch en 
psychologisch vol spanning. 

VOORWOORD INHOUD

THEMA:	DIGI-TAAL

Welke vormen van ‘digi-taal’ worden er gebruikt bij het 

ondergronds bouwen? Van een digitale stad en 4D-ont-

werpen in BIM, tot een rekentool voor assetmanagement 

en cyberveiligheid.    
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De informatietechnologie en de industriële automatisering maken 
ontzettend grote stappen. Waar voorheen de civiele ontwerper leidend 
was, ondersteund met handige rekenprogramma’s en digitale reken-
bladen, lijkt nu de IT’er de leiding over te nemen. Waar het eindpunt ligt 
weten we niet, maar het is niet onwaarschijnlijk dat uw dochter in groep 
zes over tien jaar op haar telefoon een tunnel ontwerpt op basis van uw 
wensen en eisen, aangevuld met wat contouren, veiligheidsscenario’s en 
een richtbedrag. U kunt er met haar na het Jeugdjournaal in de virtuele 
speelkamer even doorheen lopen, uw tevredenheid uiten, misschien nog 
wat tips geven, samen wellicht een ongeluk simuleren of kijken hoe de 
brand zich ontwikkelt en natuurlijk een beetje spelen met de vormgeving.

Het is duidelijk dat de bouwers en IT’ers elkaars expertise moeten leren 
waarderen en accepteren, ook al komen ze van Mars en Venus. Ook 
zullen ze elk hun eigen domein (opnieuw) en in samenhang moeten 
verwerven en organiseren. Dat vereist, naast de inhoudelijke reactie op 
de razende ontwikkelingssnelheid van de IT, politieke en communica-
tieve vaardigheden. Gemeenschappelijk inzicht in de ontwikkelingen 
staat aan de basis van een markt die werkt voor zowel opdrachtgevers 
als opdrachtnemers, met nieuwe rolverdelingen en afspraken over 
standaarden waar nodig, en ontwerpruimte waar zinvol. Dat vereist 
intensieve ontmoetingen en gezamenlijk optrekken.

In deze Onderbouwing stappen we in deze wereld van de digitale 
ontwikkelingen. We zien ‘digi-taal’ hier in vier fases: planning (digitaal 
Rotterdam), ontwerp en bouw (Oosterweelverbinding in 4D-BIM), 
gebruik (cyberveiligheid rijkstunnels) en beheer (rekentool Amsterdam). 
Natuurlijk zijn dit maar smaakmakers; de digitale wereld die met de 
seconde groeit, verandert en verschuift, zal ons de komende jaren 
heel veel gespreksstof opleveren. Wilt u een belangrijk vraagstuk voor 
het netwerk aanjagen en daarin een leidende rol spelen? Laat ons dat 
weten. Wij ondersteunen graag uw initiatieven.

Merten	Hinsenveld	
Directeur COB

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

Virtueel	dienstbaar	aan	de	fysieke	stad
Rotterdam ontwikkelt een 3D-model als eerste stap naar een 
virtuele, digitale stad. “Hoe rijker de data, des te beter kunnen we 
de waarde van de stad in beeld brengen en diensten ontwikkelen”, 
aldus Joris Goos en Joost Martens van de gemeente.

Oosterweelverbinding:	grensverleggend	ontwerpen	in	BIM
Volgens ontwerpmanager Frank Kaalberg biedt het integrale 
4D-ontwerp in BIM vele voordelen.

Statistiek	helpt	assetmanagement	Amsterdam
Hoe erg is het als een tunnel dicht is? Welke schade treedt op en 
bij wie? De gemeente Amsterdam heeft daar een rekentool voor. 

Cyberveilige	rijkstunnels
“Om de digitale kant van een tunnel te beveiligen, moet je werken 

aan integrale veiligheid”, aldus Jaap van Wissen, Rijkswaterstaat.

SPECIAL:	SCHREUDERSPRIJS	2017
Tijdens het COB-congres op 3 november 2017 werd de 
prestigieuze Schreudersprijs uitgereikt aan A2 Maastricht. Twee 
onderdoorgangen in Zutphen ontvingen een eervolle vermelding. 
De trotse winnaars doen hun verhaal.

PRAKTIJK

Bouwput	pal	naast	historische	panden	vergt	vakmanschap
Het ruim driehonderd jaar oude Paleis Het Loo wordt de 
komende drie jaar gerenoveerd en vergroot. Er is gekozen voor 
een ondergrondse uitbreiding onder het voorplein. Een uitvoerig 
gesprek over de technische aspecten van dit project.

Bijzonderheden	in	de	RijnlandRoute
Vlak onder Leiden komt de RijnlandRoute, met een boortunnel en 
een deels verdiepte ligging.  Wat maakt dit project bijzonder?

Serious	game	Terra	Tactica:	spelen	met	belangen	
Het bordspel kan bijdragen aan betere afstemming en het 
voorkomen van onvoorziene risico’s en beheerkosten.

NETWERK&COB

Op	naar	een	langetermijnvisie	voor	kabels	en	leidingen
Het ontbreekt aan een overallstrategie voor aanleg, beheer en 
onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen. Tegen de 
achtergrond van een aantal grote ruimtelijke en maatschappelijke 
opgaven ziet het COB-netwerk dit als urgent probleem.

EN	VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS COB-congres 2017: ondergronds festival  

DE VISIE VAN... Arjan Verweij, Sweco

DE DIALOOG Maastunnel: veilig, functioneel monument

UIT DE SCHOOL GEKLAPT De kracht van de ondergrond

ZO KAN HET OOK The Boring Company

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

(Foto: Vincent Basler)

6
   
 
 

9
    

10	
  

11
    

   

	12		
    

 
 

			

18
    

 
 

20
    

21
   
 

			

22
    

 
 

			

3

4  

15

16

24

26

27

mailto:merten.hinsenveld@cob.nl


   
de Onderbouwing  |   #29

3

COB-UPDATE

Nieuwe participanten

In 2017 zijn er vijftien organisaties 
participant geworden van het COB. 
Hartelijk welkom! 

ABT, DaeD Ingenieurs, Elumint, iNfranea, 

KienIA, Kragten, Motion Consult, Proficium, 

Promat, Sogeti, Strypes, Sweco, Tebodin, 

Wegschap Tunnel Dordtse Kil en Ziut.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Dit jaar doen we het iets anders. Omdat er 
plannen zijn om in het najaar een inter-
nationaal congres te organiseren, is het 
COB-congres verplaatst naar het begin van 
de zomer. Reserveer vrijdag 22 juni 2018 
vast in uw agenda! Niet alles zal anders zijn: 
de COBand (zie foto) staat ook komend jaar 
op het podium en het congresprogramma 
wordt wederom gevuld met interessante en 
gevarieerde praktijkverhalen over onder-
gronds bouwen.

www.linkedin.com/company/
centrum-ondergronds-bouwen

www.twitter.com/cobtweet

Minisymposium over 
tunnellekkages

Vanuit het platform Beheer en onderhoud 
is het afgelopen jaar hard gewerkt aan twee 
publicaties: een vervolg op het rapport 
Lekkages in tunnels van Leo Leeuw en een 
handreiking over tunnellekkages voor 
beheerders. Tijdens een minisymposium 
op 22 februari 2018 worden de publicaties 
uitgereikt. U bent hierbij van harte welkom!    

Op naar de 1000!

De LinkedIn-pagina van het COB 
is in 2017 actief ingezet voor 
het informeren en inspireren 
van het netwerk. Er bleek veel 
interesse te zijn: op 5 december 
2017 werd de vijfhonderdste 
volger verwelkomd. We zijn 
natuurlijk erg blij met de grote 
belangstelling. In 2018 blijven 
we dan ook actief updates delen 
en plaatsen. Via de QR-codes en 
hyperlinks hiernaast kunt u zich 
aanmelden.  

Nieuw logo, nieuwe website(s) 

Is u iets opgevallen aan de voorkant van dit blad? Het COB heeft een nieuw 
logo! In de afgelopen jaren is de huisstijl steeds verder doorontwikkeld, terwijl 
het logo ongewijzigd bleef. Nu matchen ze weer met elkaar. De website krijgt 
binnenkort een vergelijkbare kleine opfrisbeurt. Daarbij wordt ook gelijk de 
nieuwe tunnelwebsite gelanceerd.   

De leden van de programmaraad van het 

COB kregen op 13 december 2017 een 

voorproefje van het nieuwe logo. Hun 

mening is verwerkt in het definitieve logo 

zoals u het hiernaast ziet. Op de website 

is dit logo nog niet te zien. Achter de 

schermen wordt namelijk gewerkt aan 

een technische vernieuwing. Wanneer 

die migratie gereed is, zal de website ‘van 

buiten’ aangepast worden.  

Het aanpassen van de website omvat ook de lancering van de tunnelwebsite, een interactief 

overzicht van alle tunnels in Nederland. U kunt specifieke overzichten samenstellen door te 

filteren op eigenschappen zoals leeftijd, beheerder en modaliteit. De website wordt ontwik-

keld in het kader van het tunnelprogramma van het COB-netwerk met gezamenlijke opgaven 

om tunnels met minder hinder en meer waarde te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en 

te renoveren. De tunnelwebsite laat zien hoe urgent deze samenwerking is: in de komende 

tien jaar staan er zo’n dertig grote tunnelprojecten (nieuwbouw en renovatie) op de agenda! 

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

(Foto: Vincent Basler)

Platformbijeenkomsten

Ook in 2018 komen de leden van de 
verschillende COB-platforms weer 
bijeen. De eerstvolgende data: 

• 1 maart: platform Kabels en leidingen

• 6 maart: platform Veiligheid

• 22 maart: platform Beheer en onderhoud

• 26 maart: platform Meerwaarde ondergrond

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

COB-congres
22 juni 2018

De publicaties zijn met name interessant voor 

tunnelbeheerders en onderhoudsaannemers. De 

handreiking beschrijft de procesmatige aanpak 

van constatering tot oplossen van de lekkage. De 

rapporten van Leo Leeuw, deskundige op het gebied 

van injectietechnieken, bieden praktische infor-

matie over methoden die gebruikt worden om een 

lek te dichten. Tijdens de bijeenkomst worden de 

publicaties toegelicht aan de hand van voorbeelden 

uit de praktijk. Arie Bras, directeur van het Wegschap 

Tunnel Dordtse Kil, zal vertellen over zijn ervaringen 

met lekkages in de Kiltunnel. Leo Leeuw zal ingaan 

op bekende faalmechnismen en gevolgen.      

Meer informatie en aanmelding via  

ellen.vaneijk@cob.nl of 085 4862 410.

http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
http://www.twitter.com/cobtweet
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Ondergronds 
festival

Een band, opblaasballen en een 

blokkenschema. Het COB-congres 

op 3 november 2017 had veel weg van 

een festival. Zeker gezien het enthousiasme 

van de deelnemers. Met veel interesse werd 

geluisterd en gediscussieerd tijdens de 

lezingen en workshops.

In focus

4

Dit jaar stond de stip op de horizon centraal op het 
congres: op welke manier verwezenlijken participanten 
van het COB hun ambities? Aanleiding voor dit thema 
was het tunnelprogramma van het COB-netwerk waarin 
vier ontwikkellijnen zijn geformuleerd om te komen tot 
de tunnel van de toekomst: adaptieve installaties, civiel 
anders (ver)bouwen, de digitale tunneltweeling en de 
tunnel als waardevol onderdeel van zijn omgeving. Op 
het congres lieten participanten in het parallelpro-
gramma zien wat zij doen binnen die ontwikkellijnen, 
voor tunnels of voor andere ondergrondse constructies. 
Zo waren er workshops over de virtuele tunneltrainer, 
cyber security, ontwerpen met BIM en de serious game 
Terra Tactica. Er waren daarnaast demonstraties en 
informatiestands op de kennismarkt.

Tijdens het plenaire programma kwamen opdracht-
gevers en opdrachtnemers aan het woord die hun 
medewerking aan het tunnelprogramma hebben 
toegezegd, waaronder de Waterwolftunnel, A16 Rot-
terdam, de Kiltunnel en de RijnlandRoute. De gasten 
in de zaal kregen eveneens de kans om hun stempel 
op het programma te drukken door een boodschap op 
een gele opblaasbal te schrijven en de bal naar voren te 
werken (zie foto). 

Het plenaire programma kende nog meer opvallende 
momenten. Speciaal voor het congres was er een 
complete band opgericht met leden uit het netwerk: 
Peter Kole (basgitaar, Rijkswaterstaat), Ad Rabenort 
(toetsen, Covalent), Dennis van Amstel (drums, Green-
choice) en COB’er Allart Hoekstra (zang en gitaar). 
De COBand verzorgde zowel een miniconcert tijdens 
de inlooplunch als de opening van het congres. Het 
plenaire programma werd afgesloten met de uitreiking 
van de Schreudersprijs 2017. De gelukkige winnaar 
was A2 Maastricht, maar ook twee onderdoorgangen in 
Zutphen werden beloond (zie verderop in dit blad).

Lees en zie meer via www.cob.nl/congres2017.

(Foto: Vincent Basler)
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THEMA  •  DIG I-TA AL

Rotterdam ontwikkelt een 3D-model als eerste stap naar een virtuele, digitale 

stad. “Hoe rijker de data, des te beter kunnen we de waarde van de stad in beeld 

brengen en diensten voor de stad ontwikkelen die we nu nog niet kunnen 

bedenken”, aldus Joris Goos, programmamanager bij de gemeente Rotterdam. 

“Er komt een tijd dat we een virtuele stad hebben die zo compleet is, dat die ons 

op allerlei terreinen helpt meer dienstbaar te zijn aan de echte stad.”

Virtueel dienstbaar aan 
de fysieke stad

STEDELIJKE ONTWIKKELING

Links Joris Goos, rechts Joost Martens. (Foto: Vincent Basler)
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Joris Goos noemt het programma 
‘één groot oriëntatieproces’. “We zijn 
al jaren bezig met allerlei digitale 
ontwikkelingen en kwamen tot de 
ontdekking dat we vaak hetzelfde 
vragen. In dit programma komen de 
gemene delers bij elkaar. Assetma-
nagement, maar ook BIM, GIS en 
systems engineering. Ieder in hun 
eigen recht vragen die methodes vaak 
om dezelfde informatie. Daar gaat 
het programma Digitaal Beheren en 
Bouwen over. We willen optimaal van 
elkaars gegevens gebruikmaken en 
onze methodes zodoende verbeteren 
en slimmer inzetten. We hebben 
ontdekt dat collega’s elkaar gemak-
kelijk vinden op dit gebied. Onderling 
is de conclusie: ‘Jij praat met andere 
woorden, maar wilt hetzelfde als ik’.”

“Met dit programma plaatsen we 
onze technische opgaven in breder 
verband en zoeken we meer naar een 
veranderkundige, vernieuwende aan-
pak. In ons Digitaal Experimenteer 
Centrum kunnen collega’s, bedrijven 
en bewoners met elkaar en in een 
veilige omgeving van alles uitprobe-
ren. Door informatie eerder te delen, 
kunnen ook marktpartijen zich beter 
op projecten voorbereiden, met als 
resultaat dat wij niet voor verrassingen 
komen te staan. Die aanpak legt ook de 
link naar de Omgevingswet, innovatie-
kracht en ontwikkelingen als die van 
Rotterdam als smart city.”

Een van de eerste projecten waarin 
ervaring werd opgedaan, is de riool-
vernieuwing bij de Schiedamse Vest 
in het centrum van Rotterdam. De 
projectinformatie is overgedragen 
aan de aannemer in een 3D-model 
met daarin alle objecten boven én 
onder de grond waarmee rekening 
gehouden moest worden. De aan-
nemer moest zelf uit de aangeboden 
informatie het werk bepalen en 
uitvoeren. Joris Goos: “Dat project 
heeft heel veel informatie opgeleverd 
over wat nodig is om goed te kunnen 
samenwerken. Los van dat het project 
goed is verlopen, zijn wij in onze opzet 
geslaagd. We hebben inzicht gekre-
gen in wat we te bieden hebben en 
wat we nog moeten doen om verder te 
verbeteren.”

Concreet en toekomstgericht
Het programma Digitaal Beheren en 
Bouwen is opgezet door de directies 
Stadsontwikkeling en Stadsbeheer. Sa-
men met een tiental projectleiders en 
adviseurs heeft Joris Goos de opdracht 
gekregen een programmaplan te 
maken, waarin vooruit wordt gekeken 
en waarmee concrete toepassingen 
voor vandaag en morgen een lerende 
omgeving opleveren. Joris Goos: “We 
zoeken concrete projecten, vormen 
netwerken en stimuleren partners 
in de stad om in deze werkwijze mee 
te gaan. Er zijn op dit moment meer 
ideeën dan we willen en kunnen aan-

Joris Goos is programmamanager 

Digitaal Beheren en Bouwen bij de 

gemeente Rotterdam. Na zijn studie 

geodesie aan de TU Delft was hij onder 

andere consultant bij ingenieursbureau 

Geodelta. Sinds 2008 is hij werkzaam 

bij de gemeente Rotterdam. 

Joost Martens is adviseur Beheer 

Ondergrond bij de afdeling Stedelijk 

Beheer van de gemeente Rotterdam. 

Hij studeerde milieuhygiëne/bodem-

verontreiniging aan de Landbouw Uni-

versiteit Wageningen.

‘In ons Digitaal Experimenteer Centrum kunnen 

collega’s, bedrijven en bewoners met elkaar en in 

een veilige omgeving van alles uitproberen.’
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jagen. We concentreren ons op de projecten 
waar we energie in vinden. In deze fase is een 
voorwaarde vooraf dat we kunnen werken 
met mensen die met deze open manier 
van werken kunnen omgaan. Daar moet je 
aandacht voor hebben en vragen. Er is eerder 
een convenant gesloten met circa twintig 
mkb-bedrijven (zie kader), waarmee ruimte 
is gecreëerd om samen te ontwikkelen. Daar 
kunnen we met dit programma gebruik van 
maken. Daarbij is samenwerking overigens 
geen doel op zich. De maatschappelijke doe-
len, meer efficiency, minder hinder, kosten-
besparing, zijn leidend. We nemen de markt 
mee in deze ontwikkeling en beperken ons op 
termijn niet tot de deelnemers aan het mkb-
convenant. We willen ook kunnen opschalen. 
Marktpartijen die inschrijven op een project, 
nemen we mee en maken we wegwijs. Hoe 
meer IT-kennis er beschikbaar is, hoe mak-
kelijker het wordt de coöperatieve werkwijze 
in de breedte te implementeren.” 

Open convenant
Op initiatief van het midden- en kleinbe-
drijf uit de regio Rijnmond sloot de ge-
meente Rotterdam een open convenant 
met het platform MKB Rijnmond. Hierin 
draait het om vertrouwen en transpa-
rantie: bij een convenantproject is er 
vanaf de start een open dialoog tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Het 
convenant past in de ambitie van de ge-
meente om de expertise en creativiteit 
van marktpartijen beter te benutten en 
tot effectievere samenwerking te komen. 
Bouw- en beheerprocessen kunnen be-
ter, sneller en met minder hinder verlo-
pen, doordat vooraf heldere afspraken 
worden gemaakt. Het programma Digi-
taal Beheren en Bouwen helpt hierbij 
door betere uitwisseling en combinatie 
van gegevens te faciliteren.

‘Ook de ligging én diameter van de kabels en 

leidingen worden in 3D gevisualiseerd.’

Ondergrondse opbrengsten
In de 2.0-versie van het digitale stadsmodel, 
dat steeds rijker wordt, is ook de ondergrond 
meegenomen. Joost Martens, adviseur 
Beheer en Ondergrond bij de gemeente 
Rotterdam: “De combinatie van de bin-
nen verschillende systemen beschikbare 
informatie levert allereerst inzicht op. Voor 
de ondergrond betekent dat bijvoorbeeld dat 
ruimte gereserveerd wordt voor de wortels 
van een boom of dat via de beheergegevens 
van een lichtmast ook de fundering van de 
lichtmast zichtbaar wordt in het model. 
Ook de ligging én diameter van de kabels en 
leidingen worden in 3D gevisualiseerd.”

Er wordt al volop onderzoek gedaan naar 
nieuwe toepassingen die het beheer van de 
stad kunnen verbeteren, vereenvoudigen of 
efficiënter kunnen maken. Joost Martens: 
“Met automatische vulgraaddetectie van 
ondergrondse afvalcontainers met behulp 
van sensoren, kunnen de inzamelroutes 
worden gestuurd. Hiermee zijn we nu aan het 
experimenteren. Een volgende stap kan zijn 
dat mensen worden geïnformeerd als een 
container vol is. Door vanuit de technische 
mogelijkheden terug te redeneren, ontdek je 
nieuwe gebruikersmogelijkheden. Combinatie 
van data kan in dit geval informatie geven over 

de meest ideale locaties voor ondergrondse afval-
containers. Verder hebben we het 3D-stadsmodel 
nu gecombineerd met het algemene hoogtebe-
stand en een simulatiemodel voor waterbeheer. 
Dat levert voorspellende waarde op voor water-
overlast. De data zijn inmiddels zo goed dat de 
modellen kloppen met de praktijk. Dat betekent 
dat we kunnen voorspellen onder welke omstan-
digheden een tunnel volloopt en welke maatrege-
len nodig zijn om dat te voorkomen.” 

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

THEMA  •  DIG I-TA AL

www.cob.nl/verdieping
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In 2012 werd RoTS gevraagd om het ontwerp van een 
dubbele afzinktunnel in de Antwerpse haven te optima-
liseren. Daarna volgde een vergelijkbare opdracht voor 
de aanpassing van het noordelijke deel van de ringweg 
R1. Het ontwerp voor de kruising met het Albertkanaal 
ging uit van twee stalen boogbruggen. RoTS stelde voor  
om deze bruggen te vervangen door een gestapelde cut-
and-covertunnel met elk vijf rijbanen. 

Kaalberg: “Om in beide richtingen goede aansluitingen 
tussen de R1 en de Oosterweelverbinding te realiseren, 
bestaat de tunnel onder het Albertkanaal uit diverse 
gekromde tunnelbuizen die elkaar ongelijkvloers 
kruisen. Daardoor ontstaat er een soort ondergronds 
Prins Clausplein. Toen we dat moesten ontwerpen, 
realiseerden we ons al snel dat met de gebruikelijk 2D-
ontwerpmethoden de kans op – verborgen – ontwerp-
fouten enorm groot zou zijn. Daarom zijn we overgestapt 
op 4D-ontwerpen. Dit zijn 3D-ontwerpen waaraan we 
de factor tijd hebben toegevoegd. Hierdoor krijg je een 
visualisatie van de uitvoeringsplanning en kun je stap 
voor stap de verschillende werkzaamheden zien.”

“De digitale manier van ontwerpen is hier in feite on-
misbaar”, aldus Kaalberg. “Zo kun je elke keer als je een 
ontwerp hebt gemaakt een zogeheten clash-detectie uit-

voeren. Hierbij laat je de software controleren of er geen 
geometrische fouten in het ontwerp zitten. Voor tunnels 
die elkaar in dubbelgekromde bochten kruisen is dit zeer 
handig. Zo moesten wij na de clash-detectie het wegont-
werp soms aanpassen. Het is zeer de vraag of je dit soort 
fouten met 2D-ontwerpen er vooraf weet uit te halen. 
Lukt dat niet, dan kom je ze waarschijnlijk pas tijdens de 
uitvoering tegen, met alle problemen van dien.”

Kaalberg vervolgt: “De voordelen van digitaal ontwerpen 
in een BIM-omgeving zijn evident. Als je een 3D-ontwerp 
maakt kun je er bijvoorbeeld eenvoudig extra informatie 
aan plakken. Denk aan de tijd (4D), kosten (5D), just-in-
time-logistiek (6D), enzovoorts. Verder kun je construc-
ties in de ontwerpfase virtueel al helemaal bouwen en 
zien waar tijdens de bouw problemen kunnen optreden. 
Een ander belangrijk voordeel is dat de communicatie 
tussen verschillende partijen in bouwkolom met BIM veel 
eenvoudiger is en er geen informatie verloren gaat als je 
van de ene naar de andere ontwerp- of inkoopfase gaat en 
er bijvoorbeeld andere partijen bijkomen. Weer een ander 
voordeel is dat je de 3D-ontwerpen in combinatie met 
virtual reality al in de ontwerpfase kunt beleven.”

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

Tunnel Oosterweelverbinding: grensverleggend 

ontwerpen in BIM

Studiebureau RoTS ontwikkelt in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen  

Mobiel (BAM) het basisontwerp voor de Oosterweelverbinding. Vanwege de com-

plexiteit van dit immense infrastructuurproject heeft RoTS gekozen voor een in-

tegraal 4D-ontwerp in BIM. Volgens ontwerpmanager Frank Kaalberg biedt deze 

aanpak allerlei voordelen.

Het project Oosterweelverbinding bestaat uit vijf deelprojecten. (Beeld: RoTS)

Frank Kaalberg,
RoTS
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THEMA  •  DIG I-TA AL

Waarde Statistiek helpt assetmanagement Amsterdam

Jeroen Schrijver,
gemeente Amsterdam

Hoe erg is het als een tunnel dicht is? Welke schade treedt op en bij wie? En waar weeg 
je dat aan af? Jeroen Schrijver, assetmanager wegtunnels bij de gemeente Amsterdam, 
gaf tijdens het COB-congres inzicht in de manier waarop de gemeente Amsterdam die 
afweging maakt én hoe dat inzicht bijdraagt aan de professionalisering van assetma-
nagement in de hoofdstad. 

Het gebruik van onder andere de stadstunnels wordt 
nauwlettend bijgehouden. Door tellingen uit verschil-
lende jaren te combineren in een ‘catalogus’, is per dag 
van de week, per dag van het jaar en per voertuigtype 
de beschikbaarheid van de tunnels in beeld gebracht. 
Geanonimiseerde cijfers over het gebruik van het 
openbaar vervoer, geven informatie over de bezet-
ting van bijvoorbeeld de buslijnen. Deze informatie 
wordt gekoppeld aan maatschappelijke kosten die zijn 
gebaseerd op MKBA-kengetallen. Daarbij is gekeken 
naar kosten als gevolg van omrijtijd, toegenomen 
exploitatiekosten voor het openbaar vervoer en externe 
effecten (verkeersveiligheid, congestie, geluid, lucht-
kwaliteit), die ieder weer gekoppeld zijn aan voertuig-
kilometers.  Op basis daarvan kunnen allerlei doorre-
keningen worden gemaakt. De Excel-rekentool maakt 
in een oogopslag duidelijk wat vanuit maatschappelijk 
perspectief de goedkoopste en duurste dagen zijn om 
bijvoorbeeld onderhoud uit te voeren.

Naast het gebruik voor onderhoudsplanningen en 
differentiatie in onderhoud worden de cijfers ook ge-
bruikt om prestatie-indicatoren te wegen, streefwaar-
des voor beschikbaarheid per tunnel op te stellen, 
kosten-batenanalyses te maken en als hulpmiddel bij 
risico-afwegingen, beheersmaatregelen en uitvoe-
ringsvraagstukken. De maatschappelijke waarde per 
tunnel die uit de berekeningen komt rollen, kan niet 
in concrete euro’s worden omgezet en heeft daarmee 
op zichzelf weinig praktisch nut, maar biedt desalniet-
temin een wegingsfactor.

Van links naar rechts: Spaarndammertunnel, Michiel de Ruijtertunnel, IJ-tunnel en Piet Heintunnel. De Arenatunnel staat niet op de kaart. (Beeld: Google Maps)

Andere steden
De rekentool is specifiek voor 
Amsterdam ontwikkeld en is 
niet zonder meer kopieerbaar. 
Infrabeheerders die meer wil-
len weten over de Amsterdamse 
aanpak kunnen contact opne-
men met Jeroen Schrijver (zie 
hiervoor de Verdieping).

Wegingsfactor
Opmerkelijk is dat de berekende maatschappelijke waar-
de van de langste tunnel met 12 miljoen euro per jaar 
(Piet Heintunnel) een factor acht lager ligt dan die van 
de drukste tunnel (IJ-tunnel, 103 miljoen euro per jaar). 
Voorheen kreeg de Piet Heintunnel vanwege zijn lengte 
de meeste aandacht, maar op basis van de berekeningen 
is duidelijk geworden dat de IJ-tunnel en ook de Michiel 
de Ruijtertunnel de meeste aandacht verdienen.

Het berekeningssysteem is dynamisch. Als gevolg van 
veranderingen in de omgeving kan de maatschappelijke 
waarde van de tunnels veranderen. Zo zal de wegings-
factor ‘omrijden ov’ in de IJ-tunnel beduidend dalen 
nadat de Noord/Zuidlijn is geopend en het aantal bus-
sen dat door de IJ-tunnel rijdt, afneemt.

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

http://www.cob.nl/verdieping
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Jaap van Wissen: “Voordat wij als Rijkswaterstaat aan de 
slag gingen, is er eerst een ministerie-brede nota over 
cyberveiligheid opgesteld. Of beter gezegd: over integrale 
beveiliging, want daar gaat het om. Cyberveiligheid kun 
je niet los zien van van fysieke beveiliging, personele 
zaken en informatievoorziening. Je moet alle vier de 
aspecten op orde hebben.”

Het signaleren en melden van onregelmatigheden 
levert een grote bijdrage aan cyberveiligheid, stelt Jaap. 
“Daar begint het vaak mee: iemand ziet iets geks, loopt 
onverwacht ergens tegenaan. Als dat niet direct gemeld 
wordt, kan het probleem groter worden dan nodig. Een 
virus kan zich bijvoorbeeld verder verspreiden en meer 
systemen kunnen besmet raken.” Met presentaties, 
workshops en het regelmatig oefenen wordt gewerkt 
aan de alertheid van medewerkers. “Het adagium is: 
beter drie keer te veel melden dan een keer te weinig.”

Beleid Cyberveilige rijkstunnels

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beheert 

en ontwikkelt Rijkswaterstaat de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren in Nederland. 

De instandhouding van objecten omvat ook de beveiliging tegen cyberaanvallen. Al 

werkt het in praktijk juist niet zo specifiek: “Om de digitale kant te beveiligen, moet je 

werken aan integrale veiligheid”, aldus Jaap van Wissen van Rijkswaterstaat. Jaap van Wissen, 
Rijkswaterstaat

‘Beter drie keer te veel melden 
dan een keer te weinig.’

ISAC Tunnels
Voor de aanpak van cyberdreigingen en -kwetsbaar-
heden zijn wereldwijd zogeheten information sha-
ring and analysis centres (ISAC’s) opgericht. In deze 
sectorspecifieke, besloten ISAC’s wisselen de deelne-
mers onderling informatie en ervaringen uit. Tijdens 
de bijeenkomst van het COB-platform Veiligheid op 
10 februari 2015 bleek dat er behoefte is aan het de-
len van kennis over de cyberveiligheid van tunnels. 
De platformdeelnemers hebben daartoe een ISAC 
voor tunnels opgericht. Inmiddels zijn de leden vijf 
keer bijeengekomen en wordt er gewerkt aan een 
handreiking om op een gestructureerde wijze cyber-
veiligheid in tunnels te realiseren en te borgen.
(Foto: beeldbank Rijkswaterstaat)

Incidenten
Rijkswaterstaat richtte in 2014 een security operation 
centre (SOC) in. Jaap: “Het SOC startte met een analyse 
en het monitoren van de kantoorautomatisering en 
het inrichten van processen: wat definiëren we als een 
cyberaanval, waar moet je op letten, hoe gaan we om 
met meldingen, wat doen we bij een aanval, enzovoort. 
Ook hebben we een aantal vitale objecten van Rijkswa-
terstaat onder de loep genomen. Prompt ontdekte een 
van de analisten een verdachte netwerkactiviteit, dat 
bleek een besmette laptop van een onderhoudsaanne-
mer op het kantoornetwerk te zijn.”

Zulk soort incidenten houdt Jaap niet voor zichzelf. Hij 
is groot pleitbezorger van het delen van informatie: 
“Mensen hebben vaak de neiging om incidenten alleen 
op te lossen en niet te delen; misschien uit schaamte, 
of uit angst om onrust te veroorzaken. Maar door 
ervaringen uit te wisselen, binnen je organisatie en 
tussen organisaties, kun je van elkaar leren en daarmee 
processen verbeteren.”

Afspraken
“We willen steeds meer dingen op afstand kunnen be-
sturen. Je kunt die innovaties niet uit de weg gaan, maar 
ze brengen wel risico’s met zich mee. We zullen vaker 
moeten inspecteren en moeten testen of systemen nog 
voldoen aan de veiligheidseisen”, stelt Jaap. “Systemen 
zijn vaak geleverd en geïnstalleerd door aannemers. We 
eisen nu in contracten dat we de logbestanden krijgen van 
de servers, applicaties, etc. die in onze objecten draaien. 
We willen kort gezegd de data hebben die door het object 
wordt gegenereerd, zodat we kunnen beoordelen of alles 
in de haak is. Met de verificatie en validatie bij oplevering 
testen we natuurlijk al heel veel, maar je kunt niet alles en 
iedereen controleren. Daarom leggen we zulke eisen neer 
bij hoofdleverancier; we willen ook tijdens het gebruik een 
kwaliteitsmonitor en toegang tot het systeem hebben.”

 Lees het complete artikel in de Verdieping:  
www.cob.nl/verdieping.
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Waardering voor lef en 
technisch hoogstandje

Het project A2 Maastricht heeft de Schreudersprijs 2017 gewonnen. Twee 

onderdoorgangen rond het station in Zutphen kregen een eervolle vermelding. 

Tijdens het COB-congres op 3 november 2017 in Delft kwamen de winnaars 

op het podium, samen met de andere genomineerden: Kustwerk Katwijk 

en parkeergarage Lammermarkt Leiden. De genomineerde projecten 

werden toegelicht door juryvoorzitter Mandy Korff, waarna Michèle 

Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, de prijs uitreikte.

SCHREUDERSPRIJS 2017
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Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom en winnaars Bauke Lobbezoo (links) en Louis Prompers van A2 Maastricht. (Foto: Vincent Basler )



De jury noemt project A2 Maastricht ‘een voorbeeld 
voor andere steden’ dat de ondergrondse optie op 
de kaart kan zetten. In het juryrapport wordt zowel 
de betekenis van het project als de technische uit-
voering geroemd. “Het project A2 Maastricht is zon-
der twijfel een groot en omvangrijk project en raakt 
de kern van de stad Maastricht. Met de ondertunne-
ling van de A2 in Maastricht is een einde gekomen 
aan een groot knelpunt in het rijkswegennet en is 
tevens een sterke verbetering van de leefbaarheid 
van de stad gerealiseerd. Het project is inventief 
door het idee van de aannemer om de tunnel te 
stapelen. Zo creëerde men meer capaciteit dan 
het referentieontwerp tegen dezelfde prijs! De jury 
roemt het project voor het getoonde lef. De tunnel 
is voor alle soorten verkeer toegankelijk. De bouw is 
technisch hoogstaand uitgevoerd in een moeilijke 
ondergrond, waarbij risicobeheersing vooropstond. 
In een relatief korte tijd zijn de vele benodigde ver-
gunningen verkregen. Tevens was er veel aandacht 
voor een goede communicatie met de omgeving. 
Dit project zal een voorbeeld zijn voor andere steden 
en de ondergrondse optie op de kaart zetten.”

Kroon op het werk
Louis Prompers, van A2 Maastricht, en Bauke Lob-
bezoo van Strukton Civiel, namens aanneemcombi-
natie Avenue2, namen de prijs in ontvangst. Louis 
Prompers: “De prijs geeft een ‘boost’. Het is een 
mooie kroon op ons werk, maar uiteindelijk gaat 
het natuurlijk om de stad.” Bauke Lobbezoo: “We 
zijn heel erg trots op deze prijs. De inventiviteit van 
het stapelen en de afronding met de Groene Loper 
hebben veel impact gehad. De jury geeft het project 
een heel mooie beoordeling, waarbij niet alleen is 
gekeken naar de techniek, maar ook naar de manier 
waarop we het project hebben verwezenlijkt.”

De lof van de jury is niet nieuw. Het project blijkt in-
middels ook internationaal te zijn opgevallen. Louis 
Prompers: “Tijdens een internationale conferentie 
voor stedenbouwkundigen in Parijs werd Maas-
tricht naast Madrid, Boston en Parijs als voorbeeld 
genoemd. En er zijn al heel wat mensen op bezoek 
geweest. A2 Maastricht heeft Antwerpen geïnspi-
reerd en ook het Zuidasdok een prikkel gegeven. Nu 
de omgeving steeds verder wordt ingevuld, neemt 
het aantal positieve reacties verder toe. Men ziet dat 
de ambities in de praktijk ook echt worden waar-
gemaakt.” Bauke Lobbezoo is inmiddels gevraagd 
om het project toe te lichten tijdens de Concrete 
Dialogue in Brussel. 

Louis Prompers: “We hebben het succes van dit 
project te danken aan het stadsbestuur Maas-
tricht en haar visie om vast te houden aan een 
compacte stad in een weids landschap, en de 
visionaire kartrekkers van Rijkswaterstaat om een 
samenwerkingsverband aan te gaan met de regio 
voor een totaalaanpak van stad en snelweg. Om 
het knelpunt in de A2 bij Maastricht op te lossen, 
is lang gespeeld met het idee van een oostelijke 
randweg. Die zou niet alle problemen hebben 
opgelost en zou een enorme impact hebben gehad 
op het landschap. De opdrachtgevers hebben de 
markt uitgedaagd om te komen tot een oplossing 
die maximale synergie zou geven tussen mobiliteit 
en leefbaarheid. Hadden we die opgaven gesplitst, 
dan was het plakken en knippen geworden.”

Integraal
“Er is ingezet op vijf speerpunten: focus op de in-
houd, de ambitie voor de stad, maximale synergie, 
mobiliteit en leefbaarheid”, vervolgt Prompers. “Het 
resultaat is meer dan de som der delen, omdat er 
is ingezet op een integrale oplossing in plaats van 
sectorale oplossingen. Zo’n uitgangspunt vol-
houden, vraagt kracht en volharding. We hebben 
gezocht naar een bondgenootschappelijke aanpak, 
waarin alle betrokkenen gelijkwaardig aan elkaar 
waren. Of met andere woorden: de kwaliteit van je 
project is zo goed als de kwaliteit van de samenwer-
king. Dat geldt ook voor het sturen op participatie 
in plaats van ingekapselde inspraak. De stad en de 
bedrijven zijn meegenomen in de oplossing en in de 
uitvoeringsfase. We hebben de kennis en kunde van 
burgers en bedrijven benut en daarbij gigantisch 
geïnvesteerd in communicatie, op basis van eerlijke 
informatie zonder dat er sprake was van verschuilen 
achter regelgeving.” 

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping.
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De gestapelde tunnel van A2 Maastricht. 

(Foto’s: Peter Wijnands)

www.cob.nl/verdieping


Waardering voor 
lef en technisch 
hoogstandje 
In de kunst- en designwereld was het lichtontwerp voor twee onderdoorgangen rond het station 

in Zutphen al eerder opgevallen. Beelden van de onderdoorgangen zijn wereldwijd gebruikt in 

reclamecampagnes van Apple en Jaguar. Met een eervolle vermelding voor de Schreudersprijs voor 

de bijzondere uitvoering van de onderdoorgangen blijkt dat ook de wereld van het ondergronds 

bouwen onder de indruk is.

Het juryrapport 
spreekt van een 

uitzonderlijk project 
met grote maatschap-

pelijke waarde voor 
Zutphen. “De onder-

doorgangen Marstunnel  
en Kostverloren zijn 

architectonisch pareltjes in 
vergelijking met standaard 

ondergrondse (infra)projecten. 
Vooral het lichtontwerp springt 

eruit. Het materiaalgebruik in de 
onderdoorgangen en het licht zijn 

één geheel. De impact is fenomenaal als je door de tunnel 
rijdt. De precieze operatie waarmee de betonnen onderdelen 
op hun plek zijn geschoven, is bovendien bijzonder. ”

Lichtbeleving
Al sinds het begin van de jaren tachtig maakt industrieel 
ontwerper en lichtkunstenaar Herman Kuijer kunstwerken 
waarbij licht en kleur een belangrijke rol spelen. “De op-

Links Herman Kuijer (lichtkunstenaar), rechts Mari Baauw (architect Royal HaskoningDHV), 

op de achtergrond Cees Brandsen en Mandy Korff, respectievelijk voorzitter Stichting A.M. 

Schreuders en juryvoorzitter Schreudersprijs 2017. (Foto: Vincent Basler)

EERVOLLE VERMELDING

OOK GENOMINEERD

Kustwerk Katwijk
Uit het juryrapport: “Kustwerk Katwijk is een icoon van de 
Noordzeekust. De parkeergarage is gebouwd ín de waterkering. 
Dit is voor het eerst in Nederland en vergde veel doorzettings-
vermogen van de initiatiefnemers. De parkeergarage is sober, 
doch kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd met mooie ingangen. 
Er is aandacht besteed aan de details, 
zoals de lichthappers in het glooiende 
duinlandschap. Het is een integrale 
oplossing voor hoogwaterbescher-
ming in een levendige badplaats.” 
(Foto: Luuk Kramer)

Parkeergarage Lammermarkt
Uit het juryrapport: “Parkeergarage 
Lammermarkt is een grote ondergrondse 
parkeergarage aan de rand van de historische 
binnenstad van Leiden. Technisch  innovatief zijn de diepte van de par-
keergarage en de ronde vorm. Er waren bijzondere technieken nodig om 

dit project te realiseren. Van binnen en van buiten 
is de parkeergarage met aandacht afgewerkt, de 

architectuur is hoogstaand. De gemeente Leiden is 
trots op zijn project, de parkeergarage heeft een grote 

waarde voor de stad.” 
(Foto: Jorrit Lousberg)

(Foto: Jannes Linders)

dracht in Zutphen was om een lichtkunstwerk te ontwerpen 
dat tegelijkertijd functioneel is en bijdraagt aan het gevoel van 
veiligheid van de gebruikers.” Kuijer creëerde een lichtbeleving 
die elke keer anders is en zich – ook aan de hand van foto’s – 
nauwelijks laat beschrijven en ter plaatse moet worden ervaren.

Tussen Herman Kuijer, Mari Baauw (architect Royal Has-
koningDHV) en Bert Jongstra (projectleider/constructeur 
Witteveen+Bos) ontstond een bijzondere samenwerking, 
waarbij het lichtontwerp uitgangspunt was voor de uitvoe-
ring van de wanden, de materiaalkeuze en de positie van 
de kolommen. Mari Baauw was de drijvende kracht achter 
deze aanpak. “Dit past bij het kunstbeleid van de gemeente 
Zutphen. Ik heb de gemeente op dit beleid aangesproken. 
We zijn van meet af aan samen opgetrokken. We hebben 
hier zeer integraal gewerkt. Het resultaat is een plek waar je 
wilt zijn. Inwoners van Zutphen beamen dat.” 

Meer informatie
Lees het complete artikel via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.
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Bij Sweco werken we aan de stad van de 
toekomst. We creëren samen met klan-
ten en partners een veilige, gezonde 
en comfortabele omgeving, bedenken 
oplossingen om de negatieve effecten 
van klimaatverandering tegen te gaan 
en werken aan een volledig energieneu-
trale en circulaire samenleving.

Al jaren bouwen we tunnels om verbin-
dingen te leggen. Steeds meer leveren 
de nieuwe tunnels een bijdrage aan een 
duurzame en leefbare samenleving. 
Ze zorgen voor een veilige, gezonde en 
comfortabele omgeving. Door nieuwe 
technologieën toe te passen, zijn de 
mogelijkheden voor tunnels enorm; 
zeker als we technologieën koppelen aan 
communicatiesystemen en activiteiten 
in de slimme stad. De oudere tunnels 
kunnen een geheel nieuw leven krijgen; 
de nieuwe tunnels zullen klaar zijn voor 
de toekomst en mee-ontwikkelen in een 
snel veranderende wereld.

Dit werkt echter alleen als we open-
staan voor nieuwe technologieën, als 
we tunnels niet meer zien als objecten 
op zichzelf maar als onderdeel van net-
werken, en als we belangen van betrok-
kenen meenemen en waarderen. Het 
betekent dat er telkens nieuwe uitda-

gingen zijn, dat er meer partijen 
bij betrokken zijn en dat er nieuwe 
technologieën verschijnen. Het COB 
is de plek waar partijen elkaar treffen 
en door kennisdeling en -ontwikkeling 
nieuwe mogelijkheden ontdekken. Door 
het COB worden deze mogelijkheden 
werkelijkheid. 

Dat is waar ik aan wil bijdragen. Ik ge-
loof dat er veel mogelijk is als partijen 
samenwerken, als iedereen vanuit zijn 
eigen betrokkenheid de mogelijkheden 
ziet en erom wordt gewaardeerd. Maar 
ook als iedereen die een bijdrage kan 
leveren ook daadwerkelijk betrokken 
is; vanuit een belang, een goed idee 
of een nieuwe technologie. Ik geloof 
dat we pas dan tot écht vernieuwende 
tunnels en optimaal ondergronds 
ruimtegebruik komen, passend bij de 
stad van de toekomst.“

Arjan Verweij is sinds 1 september 2016 

hoofd van de afdeling Waterbouw bij 

ingenieursadviesbureau Sweco. Sweco 

werkt samen met haar klanten aan 

het ontwerpen en ontwikkelen van 

de samenlevingen en steden van de 

toekomst. Sinds 1 december 2017 is 

Arjan tevens coördinator binnen het COB.

De visie 
van

Stad van de 
toekomst
“De druk op de stedelijke regio’s neemt toe. 
Daarom moeten we slim gebruikmaken van 
ruimte en technologie. De nieuwe uitdagingen 
die we daarbij tegenkomen, kunnen we aan als 
we openstaan voor nieuwe technologieën en we 
de mensen die een bijdrage kunnen leveren ook 
daadwerkelijk betrekken.

(Foto: Vincent Basler)
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Dieter van Staveren is pro-

jectleider binnen de Combinatie 

Aanpak Maastunnel en al sinds 

de aanbesteding bij het project 

actief. Eerder is hij bij meer tun-

nelprojecten betrokken geweest. 

Dieter heeft aan de hts civiele 

techniek gestudeerd in Utrecht. 

Rinus Braam is namens Inge-

nieursbureau Gemeentewerken 

Rotterdam contractbegeleider 

civiel en deelprojectleider bouw-

kunde voor de Maastunnelreno-

vatie. Hij werd opgeleid aan het 

Zeeuws Technisch Instituut.

Dieter van Staveren (links) en Rinus Braam. (Foto: Vincent Basler)

De renovatie
Het renovatieproject omvat naast de autotun-
nel, ook de ventilatiegebouwen en de fiets- en 
voetgangerstunnel. Tot de zomer van 2018 
wordt de westelijke tunnelbuis van de Maas-
tunnel volledig gerenoveerd. Na de zomer 
volgt de oostbuis. Ook daarvoor is bijna een 
jaar uitgetrokken. De uitvoering van het pro-
ject startte begin 2017, nadat de gemeente 
Rotterdam het werk in 2016 door middel 
van een maatwerkcontract aanbesteedde 
aan de Combinatie Aanpak Maastunnel, be-
staande uit de TBI-ondernemingen Mobilis, 
Croonwolter&dros en Nico de Bont. Het her-
stel van de 75 jaar oude tunnel bestaat uit 
betonherstel, bouwkundig en monumentaal 
herstel, vernieuwen tunneltechnische instal-
laties (TTI) en tunnelveiligheid, en construc-
tieve werkzaamheden ten behoeve van TTI.

De  

dialoog

Maastunnel: veilig, functioneel 
monument

“Op het moment dat je met een rijksmonument 
te maken hebt, gaan allerlei zaken spelen. De 
veiligheidseisen kunnen botsen met de eisen 
van monumentenzorg”, vertelt Rinus Braam 
van Ingenieursbureau Gemeentewerken Rot-
terdam. “We zijn al in januari 2016 met alle 
partijen samen gaan zitten om het project voor te 
bereiden”, zegt Dieter van Staveren van Mobilis/
TBI. Het doel is om de oorspronkelijke tunnel uit 
1942 zo veel mogelijk te benaderen. Van de in 
de periode 1937-1942 door de gemeente Rot-
terdam in eigen beheer gebouwde tunnel is veel 
documentatie bewaard gebleven. “Maar omdat in 
die tijd anders met informatie werd omgegaan en 
bijvoorbeeld niet werd bijgehouden waar asbest 
werd gebruikt, hebben we veel onderzoek moeten 
doen”, aldus Rinus Braam. 

Dieter van Staveren: “We hebben een heel con-
vergentiejaar gebruikt om alle aspecten van de 
renovatie af te stemmen. In dat jaar hebben we in 
de nachtelijke uren al allerlei proeven uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld ten behoeve van de langsverlichting, 
maar ook het nabouwen van de leuningen van het 
inspectiedek en het aanbrengen van proefvlakken 
met geel asfalt.” Rinus Braam: “Dat jaar voorbe-
reiding was een groot voordeel. In samenwerking 
kom je tot het beste resultaat.” Dieter van Stave-
ren: “Je probeert iedereen in zijn waarde te laten, 
maar intussen wel door te pakken en door middel 
van onderzoek zo veel mogelijk te voorkomen dat 
je tegen onvoorziene zaken aanloopt.”

Tijdens de Projectenmarathon op 11 oktober 2017 was de 

renovatie in volle gang. (Foto: COB)
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Focus op uitstraling
Bij de restauratie van een monument als 
de Maastunnel is vooral van belang dat de 
uitstraling van het object behouden blijft. Er 
kunnen andere materialen worden toege-
past zolang kleur en vorm behouden blijven. 
De originele lagedruknatriumlampen wor-
den vervangen door ledlicht. Na uitgebreide 
proeven is een kleur geel gevonden die niet 
te onderscheiden is van het origineel. Bij ca-
lamiteiten kan worden geschakeld naar wit 
licht, conform de veiligheidseisen. De gietij-
zeren armaturen aan de binnenzijde van de 
tunnel blijven gehandhaafd. Vervangende 
armaturen worden volgens de oorspronke-
lijke specificaties opnieuw gegoten. In een 
aantal gevallen wordt de oorspronkelijke uit-
straling juist hersteld. Zo krijgt het asfalt de 
gele kleur van de oorspronkelijke klinkertjes.

Dieter van Staveren: “We brengen ook 
de oorspronkelijke leuningen langs het 
inspectiepad weer terug. Die waren in de 
jaren tachtig vervangen. De oorspronkelijke 
leuningen hebben echter niet de tussenre-
gel die nu wel wettelijk verplicht is, en zijn 
niet 1,10, maar 0,85 meter hoog. Omdat 
de leuningen op het inspectiepad staan en 
in de praktijk nauwelijks worden gebruikt, 
konden we hier gemotiveerd van de regels 
afwijken en hebben we een ontheffing op 
de bouwvergunning gekregen.” Ook ten be-

hoeve van de brandwerendheid moest een 
compromis worden gesloten. Rinus Braam: 
“Het plafond van de tunnel is afgewerkt 
met vuurvaste chamottetegels. Die zijn 
nauwelijks meer te krijgen. We gebruiken 
hiervoor Promatect, dat met wapening 
en stucwerk zodanig wordt afgewerkt, 
dat het beeld gelijk blijft aan dat van de 
oorspronkelijke toepassing.” De uitstraling 
van de hulppostkasten moest vanwege de 
wettelijke eisen wel veranderen. De kasten 
worden vanwege de zichtbaarheid rood en 
kunnen dus niet de kleur van de wandte-
gels behouden. 
 
Een van de grootste opgaven was het toe-
passen van de wettelijk vereiste langsven-
tilatie zonder het beeld in de tunnel aan te 
tasten. Dat is opgelost met een verhoogd 
tunneldak en een nieuw tussenplafond, 
waar de ventilatoren aan de buitenzijde van 
de tunnel tussen zijn geplaatst. De tun-
neltechnische installaties die verplicht zijn 
volgens de Wet aanvullende regels veiligheid 
wegtunnels (Warvw), waaronder luid-
sprekers en camera’s, zijn zo veel mogelijk 
geclusterd, zodat de impact op de uitstraling 
van de tunnel beperkt blijft. Ook ten aanzien 
van de vluchtroutes werd een compromis 
bereikt. Door extra trapjes te plaatsen werd 
voorkomen dat de originele betonnen 
schampkant gesloopt moest worden. 

Anticiperen
Ondanks de goede voorbereiding komen de 
uitvoerders tijdens de renovatie onver-
wachte zaken tegen. Bijvoorbeeld toen 
bleek dat de bestaande wandtegels een 
veel lagere hechtingsbelasting hadden dan 
aangenomen, en 17.500 m2 replicategels 
uit Spanje geïmporteerd moesten worden. 
Vertraging in de voorbereiding is dan on-
vermijdelijk, terwijl de planning – met twee 
keer een eenzijdige afsluiting van zomer tot 
zomer – heilig is. Dieter van Staveren: “We 
hebben van tevoren gezegd dat we van de 
beschikbare 52 weken er maar 46 wilden 
gebruiken. Zo hadden we zes weken voor 
‘onvoorziene zaken’.” “En”, vult Rinus Braam 
aan, “we hebben nog wat optimalisatie in de 
planning weten te realiseren. Van de buffer 
uit het eerste jaar hebben we nu (december 
2017, red.) drie weken gebruikt. Dus we 
zitten goed op schema.” Dieter van Stave-
ren: “We zijn er zeker van dat we de eerste 
tunnelbuis in juli kunnen overdragen aan de 
opdrachtgever. Volgend jaar zullen we ver-
moedelijk efficiënter kunnen werken, omdat 
we hebben geleerd in de eerste buis en niet 
meer voor verrassingen komen te staan.” 

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

De Maastunnel in Rotterdam werd in 2012 als eerste tunnel in Nederland 
uitgeroepen tot rijksmonument. Bij de restauratie/renovatie van de tunnel 
werken Combinatie Aanpak Maastunnel en de gemeente Rotterdam samen om 
de wensen en eisen vanuit tunnelveiligheid en monumentenzorg zorgvuldig 
op elkaar af te stemmen. Buro van Stigt werd aangesteld als intermediair tussen 
monumentenzorg en de gemeente Rotterdam om de monumentale waarden 
van de tunnel te bewaken en bewaren.

www.cob.nl/verdieping
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P R A K T I J K

Bouwput pal naast historische 
panden vergt vakmanschap

UITVOERING

Het ruim driehonderd jaar oude Paleis Het Loo is sinds 1984 in gebruik 

als museum. Om in de toekomst een groter publiek te bereiken en meer 

aansprekende tentoonstellingen te kunnen organiseren, wordt het museum 

de komende drie jaar gerenoveerd en vergroot. Er is gekozen voor een 

ondergrondse uitbreiding onder het voorplein.

Als het gerenoveerde en fors uitgebreide mu-
seum in het voorjaar van 2021 weer opengaat, 
zullen trouwe bezoekers nauwelijks veran-
deringen aan het uiterlijk van het paleis zien. 
Hoogstens zal hen opvallen dat het ovale gazon 
met vier kwadranten op het voorplein is ver-
vangen door een waterpartij met dezelfde vorm. 
Als ze dichtbij deze waterpartij komen, zullen ze 
tot hun verbazing onder het water – dat zacht 
over dikke glasplaten stroomt – bezoekers zien 
lopen in de nieuwe ondergrondse ruimten van 
het museum.

“Een belangrijke eis waaraan de uitbreidings-
plannen moesten voldoen was het behoud van 
het monumentale karakter van het paleis”, 
vertelt Peter Bakkum, hoofd van het projectbu-
reau Renovatie en Uitbreiding. “Daardoor kwam 
een ondergrondse oplossing al snel in beeld. 
We hebben gekozen voor een uitbreiding onder 
het voorplein die bereikbaar is via trappen en 
liften in de zijvleugels. Dat zorgt ervoor dat het 
uiterlijk van het paleis niet wijzigt.” Bakkum: 
“Aangezien we het museum niet langer dan 
noodzakelijk willen sluiten, zijn we zodra het 
ontwerp gereed was gestart met de aanbeste-
ding van het deelcontract voor de ondergrondse 
bouwkuipen. We hebben een marktconsultatie 
gehouden en het werk aanbesteed als ‘design 
and construct’ volgens de EMVI-methode. Daar-
bij waren risicobeheersing en beperking van 
omgevingshinder belangrijke gunningscriteria.”

Spannend
De aanbesteding is gewonnen door de Konink-
lijke VolkerWessels onderneming, Volker Staal 
en Funderingen (VSF), dat eerder betrokken was 
bij de ondergrondse uitbreiding van het monu-
mentale Mauritshuis. Het werk bij het Paleis 

Het Loo bestaat uit het maken van een bouw-
kuip met een oppervlak van bijna 4.500 m2 en 
een diepte van ongeveer tien meter. Voor deze 
bouwkuip moeten rond het gehele voorplein 
verankerde bouwkuipwanden komen met een 
totale lengte van 400 meter. Verder moeten er 
voor de verbindingen tussen de nieuwe onder-
grondse ruimten en de bestaande gebouwen 
enkele complexe bouwkuipen worden gemaakt 
onder de monumentale panden. Vervolgens 
moet circa 45.000 m3 grond grotendeels nat 
worden afgegraven en afgevoerd. De vloer van 
de bouwkuipen wordt gemaakt van onder-
waterbeton en wordt verankerd door zo’n 
450 GEWI-trekpalen. 

“De bouwkuipen moeten we zien te maken vlak 
naast de gemetselde gevels van de monumen-
tale panden”, zegt Jens de Vries projectleider 
bij VSF. “Dat maakt deze klus spannend, 
omdat de gevels vanzelfsprekend niet bescha-
digd mogen raken. Voor ons stond dan ook 
vanaf het begin vast dat we een trillingsarme 
techniek moesten gebruiken. Voor de wanden 
van de grote bouwkuip, die tot ongeveer veer-
tien meter beneden maaiveld komen, hebben 
we een afweging gemaakt tussen CSM- en 
diepwanden. Uiteindelijk hebben we gekozen 
voor CSM-wanden.” 

Voor- en nadelen
“Diepwanden hebben het voordeel dat je kunt 
volstaan met één wand. Je hoeft niet eerst een 
tijdelijke bouwkuipwand te maken en daarna 
een zware definitieve wand voor je ondergrondse 
constructie. Dat scheelt fors in de kosten. Verder 
kun je met diepwanden tot grote diepten ko-
men, terwijl de vervormingen van belendingen 
beperkt blijven. Maar ze hebben ook nadelen. 

Peter Bakkum heeft als 

projectmanager veel erva-

ring met de herinrichting en 

verbouwingen van musea. Zo 

was hij betrokken bij de uit-

breiding en renovatie van het 

Mauritshuis, de herinrichting 

van het Rijksmuseum en de 

renovatie van de Hermitage 

Amsterdam. Bakkum stu-

deerde bouwkunde in Delft 

en is afgestudeerd op real 

estate and housing. 

Jens de Vries is project-

leider en tendermanager bij 

Volker Staal en Funderingen. 

Net als Bakkum was hij be-

trokken bij de ondergrondse 

uitbreiding van het Maurits-

huis in Den Haag. De Vries 

studeerde civiele techniek in 

Delft en is afgestudeerd op 

funderingstechniek. 
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Als je diepwanden als 
definitieve wand toepast is het risico op 
lekkage groter dan bij tijdelijke CSM-wan-
den in combinatie met aparte betonnen 
constructiewanden. En wateroverlast is in 
een museum onacceptabel. Ook moet je 
bij diepwanden veel meer grond afvoeren 
dan bij CSM-wanden, vergt de ‘productie’ 
meer tijd en heb je er erg zware graafstel-
lingen voor nodig.” 

De Vries vervolgt: “Natuurlijk hebben  
CSM-wanden ook nadelen. Je kunt 
deze wanden bijvoorbeeld maar tot een 
beperkte diepte maken en de maximale 
stijfheid is begrensd. Voor dit project wa-
ren deze beperkingen echter nog net geen 
probleem. En een belangrijk voordeel van 
CSM-wanden is flexibiliteit. Voor het ma-
ken van deze wanden kun je volstaan met 
relatief lichte machines en heb je weinig 
ander materieel nodig. Bovendien vergen 
CSM-wanden nauwelijks voorbereidende 
werkzaamheden. Daardoor kun je ervoor 
kiezen om een stuk wand op een bepaalde 
plek te maken en de volgende dag een stuk 
op een heel andere plek. Gezien de strakke 
planning en de beperkte werkruimte is 
die mogelijkheid juist hier erg aantrek-
kelijk. Voor de kleine bouwkuipen onder 
de bestaande panden passen we andere 
technieken toe. De bouwkuipen onder de 
zijvleugels, waar de entrees voor de nieuwe 
ondergrondse uitbreiding komen, krijgen 
jetgroutwanden. En voor de kleinste bouw-
kuip, die nodig is voor de verbinding met 
het hoofdgebouw van het paleis, gebruiken 
we zogeheten hard-gel-injectiewanden.”

Uitdagingen
Volgens De Vries zit de uitdaging bij dit 
project niet zozeer in de toegepaste tech-
nieken – die zijn bekend en eerder toege-
past – maar veel meer in de combinatie 
ervan. Zo luistert de aansluiting tussen de 
verschillende bouwkuipwanden erg nauw. 
Uitdagend is ook dat het maken van zowel 
de CSM-wanden als de jetgroutwanden 
een uiterst beheerste en precieze werk-
wijze vereist. Niet alleen om te zorgen voor 

stijve wanden die 
zo min mogelijk vervormen, maar ook 
om zeker te weten dat de wanden volledig 
verticaal komen te staan. Dat laatste is 
nodig om te garanderen dat de panelen 
(dan wel kolommen) aan beide kanten vol-
doende overlap hebben met hun ‘buren’. 
Immers, alleen dan krijg je een aaneenge-
sloten waterkerende wand.

Attractie
Bakkum: “In onze planning gaan we ervan 
uit dat de totale verbouwing drie jaar 
duurt. Dar vinden we een te lange peri-
ode om het museum volledig te sluiten. 
Daarom kiezen we voor ‘BuitenGewoon 
Open’ met onder andere tentoonstel-

lingen en evenementen in de tuinen, 
stallen en op het voorterrein. Verder willen 
we samen met VSF de verbouwing ook als 
attractie onder de aandacht brengen en 
het publiek duidelijk maken dat hier ook 
in de ondergrond heel bijzondere dingen 
gaan gebeuren. We maken bijvoorbeeld 
een uitzichtplatform om belangstellen-
den goed zicht te bieden op de bouwput. 
Verder hebben we alle medewerkers van 
het museum uitgebreid geïnformeerd over 
de werkzaamheden zodat zij bij vragen 
van het publiek kunnen uitleggen wat er 
zoal gebeurt. De Vries vult aan: “Ook wij 
gaan ons personeel bewust maken dat ze 
werken op een locatie waar mensen komen 
om te wandelen of een tentoonstelling 
of evenement te bezoeken. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat ze niet tijdens openings-
tijden met een grote funderingsmachine 
door de paleistuin moeten gaan rijden.” 

Meer informatie
Lees het complete artikel in de 

Verdieping: www.cob.nl/verdieping.

‘De uitdaging zit niet 

zozeer in de toegepaste 

technieken, maar in de 

combinatie ervan.’

Met proef-kolommen is onderzocht wat de juiste parameters zijn om in de projectspecifieke bodem de vereiste diameter en 

druksterkte van de kolommen te behalen. Dezelfde kleine funderingsmachine wordt straks inpanding gebruikt voor de 

aansluitingen van de bouwkuipwanden onder het paleis. (Foto: VSF)

(Beeld: Paleis Het Loo/KAAN architecten)

http://www.cob.nl/verdieping
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Nieuwbouw Bijzonderheden in de RijnlandRoute

Vlak onder Leiden komt de N434, een verbindingsweg tussen de A44 en A4. Aannemers-
combinatie Comol5 gaat deze RijnlandRoute bouwen, inclusief een boortunnel en een 
deels verdiepte ligging. Gerland Nagtegaal (projectteam opdrachtgever) en Hans Mortier 
(ontwerpmanager Comol5) vertellen over een aantal opvallende keuzes en uitdagingen. 

Gerland Nagtegaal,
projectteam 

RijnlandRoute

Hans Mortier,
Comol5

Visualisatie van de verdiepte ligging nabij het toekomstige knooppunt Ommedijk. (Beeld: via rijnlandrouteinbeeld.nl)

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

‘Uit onderzoek en berekeningen 

blijkt dat de grond nog slapper 

is dan we dachten.’

Begin 2016 was de kogel door de kerk. Toen werden de 
twee tracébesluiten en het provinciaal inpassingsplan, 
die nodig zijn voor de aanleg van de RijnlandRoute, 
na uitspraken van de Raad van State onherroepelijk. 
“Net als bij andere grote projecten met verschillende 
belangen was het ook hier niet eenvoudig om tot een 
breed gedragen plan te komen”, vertelt Nagtegaal. “Uit-
eindelijk is er overeenstemming bereikt over de nieuwe 
verbindingsweg door veel aandacht te schenken aan 
de landschappelijke inpassing. Zo is gekozen voor een 
boortunnel onder Voorschoten, die onder meer het Rijn-
Schiekanaal, twee monumentale panden en de spoorlijn 
Den Haag-Leiden kruist. Ook komt er een verdiepte 
ligging ter hoogte van de woonwijk Stevenshof.” 

Mortier: “Voor de tunneltechnische installaties hebben 
we bij deze tunnel gekozen voor een modulaire opbouw. 
Daarmee bouwen we voort op onze ervaring bij het pro-
ject Spoorzone Delft. Voor de RijnlandRoute bouwen we 
alle componenten in de fabriek in een soort containers. 
Vervolgens testen we alles in de fabriek, minimaal twee 
jaar voordat de tunnel opengaat. Daarna brengen we de 
modules in z’n geheel in de tunnel aan. Om dat mogelijk 
te maken, bouwen we de dienstgebouwen in eerste 
instantie zonder dak. Als de modules in de gebouwen 
zijn geplaatst, brengen we het dak aan en gaan we de 
tunneltechnische installaties op locatie testen.” 

Volgens Mortier is de bouw van de boortunnel vanwege 
de slappe grond en de hoge grondwaterstanden een 
forse uitdaging: “We wisten al dat de grondgesteldheid 

niet best was, maar uit onderzoek en berekeningen 
blijkt nu dat de grond nog slapper is dan we dachten. De 
slappe bodem noodzaakt ons bijvoorbeeld om heel vroeg 
in het bouwproces direct achter de startschacht met 
zand een forse bouwterp aan te leggen die straks, als we 
gaan boren, moet zorgen voor voldoende tegendruk” 

Nagtegaal: “De boortunnel gaat onder andere onder het 
landhuis Berbice door en onder de voormalige zilver-
fabriek van Van Kempen en Begeer. Vanzelfsprekend 
mogen deze monumentale panden niet beschadigd 
raken, maar dat is niet heel spannend. Spannender is 
het boren door de met gechloreerde koolwaterstoffen 
verontreinigde grond onder de fabriek.” Mortier: “Het is 
heel belangrijk dat we exact weten wanneer we met de 
boor in de verontreiniging komen. Om dat te bepalen, 
maken we een fijnmazig meetnet met peilbuizen en 
brengen we op de boorkop sensoren aan.” 

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

http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
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Integraliteit Serious game Terra Tactica: spelen met belangen

Samenwerken gaat niet vanzelf. Inzicht in elkaars belangen kan leiden tot betere afstemming 

en het voorkomen van onvoorziene risico’s en beheerkosten. Sweco presenteerde tijdens het 

COB-congres de serious game Terra Tactica, die opdrachtgevers, ontwikkelaars, bodemenergie-

beheerders, netwerkbeheerders, infrabeheerders en grondwaterwinners helpt om tegengestelde 

belangen te verenigen, of door geven en nemen tot betere afstemming te komen. 

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit Eindhoven 
(Stationsplein Zuid), waar met behulp van Terra Tactica 
ondergrondse afstemmingsproblemen werden blootge-
legd en opgelost, konden congresbezoekers aan den lijve 
ervaren hoe het spel werkt. Terra Tactica is een verdere 
uitwerking van het in 2013 gepresenteerde Ondergrond-
Stratego. In het kort komt het erop neer dat  gemeentes 
en provincies er met behulp van Terra Tactica voor zorgen 
dat alle partijen die in de ondergrond iets willen, dezelfde 
kennis hebben en samenwerken.

Terra Tactica oogt als een bordspel, waarbij de plattegrond 
van het onderhavige project het speelveld is. Deelnemers 
kunnen met behulp van gekleurde blokjes aangeven wat 
hun wensen zijn en beargumenteren waarom dat een voor 
hen wenselijke oplossing is. In de tweede ronde worden de 
rollen omgedraaid. Elke partij wordt gevraagd welke mo-
gelijkheden zij ziet om de problemen van een ander op te 
lossen en ontwikkelingen in de ondergrond op een veilige, 
kostenefficiënte en duurzame manier mogelijk te maken.

Omgevingswet
De gekozen aanpak is actueel met het oog op de nieuwe 
Omgevingswet (2021), waarmee onder andere een 
samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving 
in beleid, besluitvorming (sneller, beter) en regelgeving 
wordt beoogd. De interactieve Terra Tactica-sessies 
starten dan ook met een uitleg over de gevolgen van de 
nieuwe Omgevingswet voor ontwikkelingen in de bodem.

Tijdens de sessie op het COB-congres bleek al snel dat het 
opkomen voor het eigenbelang binnen een projectoverleg 
niemand vreemd is. De deelnemers trokken stevig van leer 
en gunden elkaar in eerste aanleg weinig ruimte. Pas bij de 
rollenwisseling werd het belang van de ander meegewogen 
en ontstond een sfeer van geven en nemen en het gevoel 
dat het succesvol afronden van een project een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid is. 

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

Terra Tactica-sessie tijdens het COB-congres op 3 november 2017. (Foto: Sweco)

De deelnemers trokken stevig van leer en gunden 
elkaar in eerste aanleg weinig ruimte.

http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
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N E T W E R K & C O B

Op naar een langetermijnvisie 
voor kabels en leidingen

TOEKOMST

Net zoals de langetermijnvisie voor tunnels, wil het COB-netwerk een integrale 

langetermijnvisie voor ondergrondse kabels en leidingen realiseren. Het ontbreekt 

aan een overallstrategie voor aanleg, beheer en onderhoud van deze infrastruc-

tuur. Tegen de achtergrond van een aantal grote ruimtelijke en maatschappelijke 

opgaven ziet het netwerk dit als urgent probleem en streeft het naar een integrale 

aanpak in het project Common ground voor ondergrondse infra.

In de eerste fase (2018) wil het COB toewerken naar een 
integrale analyse van de toekomstige ontwikkelopgave, 
de belangen, de kennisvragen, de gebruikte instrumen-
ten en de (bewezen effectieve) oplossingen van alle 
bij de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur 
betrokken partijen. Dit resultaat is de basis voor een 
concreet kennisprogramma voor de korte, middellange 
en lange termijn, dat het COB-netwerk in tweede in-
stantie (2019) wil ontwikkelen met het oog op de reeds 
geformuleerde gezamenlijke ambitie: ‘een overallstra-
tegie voor aanleg, beheer en onderhoud van de onder-
grondse kabel- en leidingeninfrastructuur op basis van 
gedeelde belangen van alle betrokken partijen’.

Stevige opgave
De belangrijkste ruimtelijke en maatschappelijke 
opgaven zijn de energietransitie, de klimaatopgave 
en de verdere verstedelijking. Nieuwe ondergrondse 
kabel- en leidingeninfrastructuur moet vaak worden 
ingepast in een complexe omgeving. Daarnaast zijn 
gasnetten en drinkwaternetten aan vervanging toe. 
De (lokale) opwekking van hernieuwbare energie en 
de opmars van elektrisch rijden maken uitbreiding 
van het stroomnet nodig. Extra rioleringen zijn nodig 
voor de afkoppeling van regenwater en de vraag naar 
datanetwerken blijft groeien. Al deze ontwikkelingen 
hebben een enorme impact op de ondergrondse net-
werkinfrastructuur.

Tegelijkertijd is geconstateerd dat er nog veel proble-
men zijn in de huidige praktijk van beheer van kabels 
en leidingen. Denk aan het grote aantal graafschades, 
het gebrek aan ruimte in de ondergrond, de vele loze 

leidingen, het gebrek aan een integrale aanpak (van 
boven- en ondergrond) bij het stedenbouwkundig 
ontwerp van plangebieden en het ontbreken van regie 
op het gebruik van de ondergrond. 

Gedeeld urgentiegevoel
De te maken afwegingen worden steeds complexer. 
Het accent verschuift van een beheeropgave naar 
een strategieopgave. Dat besef leeft wel latent bij de 
meeste eigenaren en netwerkorganisaties, maar geen 
enkele partij is al zover dat het een eigen langeter-
mijnstrategie heeft ontwikkeld. Binnen en buiten het 
COB-netwerk blijkt dat betrokken partijen zich heel 
goed realiseren dat de meeste strategische keuzes 
gezamenlijk gemaakt moeten worden. In het netwerk 
van ondergrondse infrastructuur is de wederzijdse 
afhankelijkheid groot. Er is behoefte aan strategische 
keuzes die gedragen worden door alle belanghebbende 
partijen aan zowel de publieke als de private kant. 

Voor een toekomstig duurzaam en efficiënt gebruik 
van de ondergrond, inclusief ondergrondse infrastruc-
tuur, zijn meer samenwerking en input nodig van 
overheden, wetenschap/onderwijs, nutsbedrijven en 
private partijen. Het project Common ground voor 
ondergrondse infra moet ertoe leiden dat betrokken 
partijen vanuit gedeelde belangen de handen ineen-
slaan, opgaven in beeld brengen en zich op gezamen-
lijke doelen richten.

Meer informatie
Lees meer via de digitale versie van dit artikel: 

www.cob.nl/verdieping.

(Foto: Pixabay/Joenomias)

http://www.cob.nl/verdieping
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Extra financiering
Eind november 2017 heeft het 
COB ingeschreven op de prijs-
vraag Kennis en Innovatieont-
wikkeling Bodem en Ondergrond 
2017 van het Uitvoeringspro-
gramma Bodem en Ondergrond, 
om met behulp van de daaraan 
verbonden externe bekostiging 
een snelle start te kunnen ma-
ken met het project Common 
ground voor ondergrondse infra. 
Vanuit het COB-netwerk heb-
ben twintig partijen zich achter 
deze aanvraag geschaard. De ei-
gen bijdrage van het COB en de 
in kind investeringen vanuit het 
netwerk zorgen ervoor dat de ef-
fectieve investering ruim twee-
maal zo hoog is als de potentiële 
bijdrage van het Uitvoeringspro-
gramma Bodem en Ondergrond. 
Op 4 januari 2018 is bekendge-
maakt dat het projectvoorstel is 
gehonoreerd (voorlopige gun-
ning). In februari 2018 besluit 
het Uitvoeringsprogramma over 
toe- of afwijzen van de gevraagde 
financiële bijdrage. 

Vragen
Het project Common ground voor ondergrondse infra wil in de eerste fase 
antwoord geven op de volgende vragen:
• Wat komt er op ons af?
• Wat speelt er in de maatschappij en in de techniek?
• Wat zijn daarvan de betekenis en de relevantie voor ondergrondse 

nutsvoorzieningen (of ondergrondse infrastructuur)?
• Op welke aspecten willen en kunnen we sturen?
• Hoe gaan we dat aanpakken op de korte, middellange en lange termijn?

Deelvragen hierbij zijn:
• Wat is de stand van zaken op het gebied van kennis, innovatie, regel-

geving en samenwerking?
• Welke (verwachte) externe ontwikkelingen zijn relevant? 
• Welke netwerken zijn in de toekomst nog nodig en welke moeten 

worden vervangen?
• Hoe moet de nieuwe netwerkarchitectuur eruitzien?
• Is er voldoende ruimte (fysiek, financieel, bestuurlijk, etc.) beschik-

baar voor toekomstige ontwikkelingen? 
• Past de huidige governancestructuur?
• Wat zijn de maatschappelijke eisen waaraan we moeten (blijven) 

voldoen (hinderbeperking, leveringsplicht, beschikbaarheid van 
nieuwe netwerken, burgerparticipatie)?

• Welke kennis is de afgelopen jaren opgedaan omtrent het verbeteren 
van aanleg en beheer en hoe kunnen we deze kennis breed toepassen 
voor toekomstige opgaven?

De ambitie is niet per se om alle deelvragen volledig beantwoord te krijgen, 
maar om op cruciale onderdelen belangrijke stappen voorwaarts te maken.
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AFSTUDEERONDERZOEK

Uit de 

school  

geklaptDe kracht van de 
ondergrond 

“The world is not a solid continent of facts sprinkled by a few lakes of uncertainties, but a vast ocean 

of uncertainties speckled by a few islands of calibrated and stabilized forms.” Dit citaat van de Franse 

filosoof Bruno Latour vat de ondergrondse infrastructuursector goed samen. De ondergrond is 

een gebied met veel onzekerheden, dat gecoördineerd moet worden door stabiele factoren boven 

de grond, zoals de organisaties die betrokken zijn in ondergrondse infrastructuurprojecten. Maar 

hoe werken deze organisaties samen en hoe kunnen zij nog beter met elkaar samenwerken? In dit 

afstudeeronderzoek is er gekeken naar de besturing van inter-organisationele projecten, waarbij er 

drie thema’s naar voren komen.

AFSTUDEERDER

Matthijs Breeuwsma
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The empowerment of 

the underground

WA AR

Vrije Universiteit 

Amsterdam, 

Faculteit der Sociale 

Wetenschappen, 
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organisatie en 

management 

Volgens Lerner (2011) zal in het jaar 2050 
zeventig procent van de wereldpopulatie in een 
stedelijke omgeving wonen. Door deze trend zijn 
er de afgelopen jaren ongelofelijk veel ontwikke-
lingen geweest op het gebied van de ondergrond, 
om zo in te spelen op deze groei. We kunnen 
niet ontkennen dat de ruimte in de ondergrond 
steeds schaarser wordt en dit druk oplevert voor 
de betrokken partijen zoals netbeheerders, aan-
nemers en gemeentes. Binnen ondergrondse 
infrastructuurprojecten garanderen de verorde-
ningen, voorschriften en overlegprocedures niet 
dat de samenwerking tussen de vele organisaties 
die betrokken zijn bij het ontwerp, de bouw en 
het beheer van kabels en leidingen soepel ver-
loopt. De aard van dit soort projecten is namelijk 
vaak complex en vereist een buitengewone mate 
van structuur, samenwerking en governance. Dit 
soort projecten, waar meerdere organisaties bij 
zijn betrokken voor een bepaalde tijdsperiode, 
vallen onder de noemer inter-organisationele 
projecten. De tijdelijkheid en onzekerheden bin-
nen zo’n project brengen nog weleens uitdagin-
gen met zich mee. Voor mijn afstuderen aan de 
opleiding Culture, Organization & Management 
aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam heb 
ik onderzoek gedaan naar de besturing van inter-
organisationele projecten in de ondergrondse 
infrastructuursector. 

Handvaten
Om dit vraagstuk af te bakenen, is er een prak-
tijkproject onderzocht dat voldoet aan bepaalde 
criteria. Zo moest het project zich in een stede-
lijke omgeving bevinden en in de voorbereidende 

fase. Uiteraard moesten hier meerdere partijen 
bij betrokken zijn, om zo de samenwerking hier-
van te onderzoeken. Uiteindelijk is hier gekozen 
voor de Ombouw Amstelveenlijn. Kwalitatieve 
interviews zijn afgenomen met betrokken orga-
nisaties, van netbeheerder tot aannemer, om de 
achterliggende verhalen naar voren te krijgen. 
Er komen geen technische oplossingen aan bod.  
Uit het onderzoek is gebleken dat er drie thema’s 
zijn te onderscheiden in de ondergrondse infra-
structuursector: 
• Conflicterende belangen in de ondergrond.
• De tijdelijkheid van het project.
• Het coördineren van onzekerheden.

Nu mogen dit misschien voor de hand liggende 
thema’s zijn, maar waarom zijn er dan nog altijd 
problemen in dit soort projecten als het hierom 
gaat? Dit heeft veelal te maken met de mindset 
en de verschillende bedrijfsculturen binnen de 
sector. Door deze drie thema’s als handvaten te 
gebruiken in projecten kan er meerwaarde wor-
den gecreëerd. Hier zal actiever op moeten wor-

“We hebben nieuwe 
governancemodellen nodig”

prof.	dr.	Alfons	van	Marrewijk
Afstudeerbegeleider, bijzonder hoogleraar 

bedrijfsantropologie VU Amsterdam
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den gestuurd, vooral door de opdracht-
gever en gemeentes. Een proactieve rol 
in de coördinatie van processen in de 
beginfase van een project is cruciaal, 
waarbij de laagst maatschappelijke 
kosten een gemeenschappelijk doel 
moet worden binnen het project. Door 
de korte- en langetermijnplannen van 
de betrokken organisaties met elkaar 
te bespreken, kan dit resulteren in 
zowel sociale als financiële waarde. De 
conflicterende belangen zullen vroeg-
tijdig moeten worden besproken om 
zo genoeg tijd te hebben deze om te 
vormen naar gemeenschappelijke be-
langen. De gemeente zal hier een gro-
tere rol in moeten spelen door samen 
met de netbeheerders te zoeken naar 
allianties. Hierdoor zal omgevings-
management de schakel zijn tussen 
enerzijds de technische oplossingen en 
anderzijds het streven naar de laagst 
maatschappelijke kosten. Voldoende 

kennis zal aanwezig moeten zijn over 
het betreffende gebied en de kabels en 
leidingen om zo onvoorziene situaties 
te voorkomen. Ten slotte zullen deze 
uitgangspunten over het gehele proces 
duidelijk gecommuniceerd moeten 
worden, ook naar de aannemer. 

Al met al blijft de wereld van de on-
dergrondse infrastructuursector een 
technische wereld, wat soms ook een 
antwoord kan zijn op de vraag waarom 
er nog steeds onoplosbare problemen 
optreden in dit soort type projecten. 
Echter levert onderzoek naar de bestu-
ring van inter-organisationele projec-
ten ons meer op over de complexiteit 
van onzekerheden en tijdelijkheid, 
aangezien deze sector ingewikkeld 
van karakter is met de verschillende 
(tegenstrijdige) belangen van de 
betrokken organisaties. Het biedt ons 
een geweldige kans om meer interes-

sante inzichten bij te dragen aan de 
bouwsector en dit stap voor stap te 
verbeteren. Het COB is op dit moment 
dan ook bezig met een onderzoek naar 
grote en complexe infrastructuur-
projecten en ook vanuit de VU zal er 
de komende jaren meer onderzoek 
worden gedaan naar de ondergrondse 
infrastructuursector. Ik zou ervoor 
willen pleiten dat verandering bij 
jezelf begint, dus ook bij uw organi-
satie. Door met een open mindset te 
beginnen aan een project en zo meer 
de samenwerking op te zoeken met de 
concullega’s. Aan het einde van de rit, 
of tunnel in dit geval, moeten we het 
toch met z’n allen doen.
 

Meer informatie 
 Lees meer via de digitale versie van 

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

Tussen de Zuidas en Amstelveen-Zuid wordt de bestaande Amstelveenlijn omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding die aansluit op het 

bestaande tram- en metronet van Amsterdam en op het spoorwegnet. (Beeld: impressie halte Kronenburg, uit het beeldkwaliteitsplan door POSAD)

Bij het COB
Het onderzoek van Matthijs is gekop-

peld aan het COB-project Kabels en 

leidingen in grote projecten.  Bij veel 

grote bouw- en infraprojecten vormen 

de ondergrondse kabels en leidingen 

een flinke uitdaging. Door een aantal 

praktijkprojecten te analyseren, wil 

het COB-netwerk inzicht krijgen in 

de factoren die  van invloed zijn op 

de besluitvorming rondom kabels en 

leidingen. Het uiteindelijke doel is 

een andere mindset te creëren, zodat 

kabels en leidingen geen bedreiging 

meer vormen, maar juist meerwaarde 

opleveren.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping

“Het interessante onderzoek van Matthijs Breeuwsma naar de samenwerking tussen netwerkbeheerders van ondergrondse 

infrastructuren bij de aanleg van een nieuwe tramtracé is een zeer relevant. Door ruimtegebrek in de urbane omgeving vraagt 

het in stand houden en verbeteren van de kritische infrastructuren om betere onderlinge afstemming tussen verschillende 

partijen. Het onderzoek van Matthijs heeft laten zien dat samenwerking tussen de netwerkeigenaren bij ontwerp, uitbreiding 

en onderhoud van ondergrondse netwerken niet vanzelf gaan. Gedrag bleek een belangrijke factor bij deze samenwerking, 

waarbij netwerkbeheerders de neiging hadden af te wachten totdat een van de partijen zich als probleemeigenaar meldde. Dit 

soort mechanismen dragen ertoe bij dat problemen in de ondergrond veelal pas in een heel late fase van een project naar voren 

komen. Matthijs’ werk heeft laten zien dat we nieuwe governancemodellen nodig hebben voor samenwerking in de aanleg van 

ondergrondse infrastructuren.”

www.cob.nl/verdieping
www.cob.nl/verdieping
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Voor veel lezers zal het geen nieuws zijn: Elon Musk, eigenaar 

van onder meer Tesla en SpaceX, is een bedrijf gestart om boor-

tunnels op de kaart te zetten. Wat is precies het idee achter The 

Boring Company?

Doel >
Musk stelt dat tunnels 

dé oplossing zijn voor het 
fileprobleem. Hij voorziet een 

ondergronds tunnelnetwerk 
dat uitgebreid kan worden 

naargelang een stad groeit, 
doordat de tunnels op verschil-
lende dieptes liggen. Zo’n net-
werk kan ook gebruikt worden 

voor het hyperloop-concept 
van Musk. Daarbij wordt in een 
tunnelbuis een vacuüm gecre-

eerd om capsules razendsnel 
door de buis te transporteren. 

the boring
company

Zo  

kan het 

ook!

<Geautomatiseerd
Om een ondergronds tunnelnetwerk te kunnen 
aanleggen, zullen de bouwkosten met minstens 
een factor tien omlaag moeten, aldus Musk. 
Hiervoor moet de tunneldiameter kleiner worden, 
maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid. 
Musk stelt daarom voor om auto’s op elektrische 
wagens door de tunnel te vervoeren. Liftsystemen 
verplaatsen de auto’s van de bovengrondse weg 
naar de ondergrondse versie.

Lees en zie meer via de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

(Alle beelden: The Boring Company)

Praktijk >
The Boring Company is 

inmiddels begonnen de 
ideeën in de praktijk te 

brengen. Er is onder meer 
een tunnelboormachine 

gebouwd (‘Godot’) waarmee 
een testtunnel is aange-

legd. In Los Angeles is een 
vergunning aangevraagd om 
een proof-of-concepttunnel 

van zo’n tien kilometer 
te boren (rode lijn op de 

kaart hiernaast).  De staat 
Maryland  heeft al een 
vergunning afgegeven 

voor de aanleg van een 
boortunnel van ca. vijftien 

kilometer tussen Baltimore 
en Washington.



   
de Onderbouwing  |   #29

Kort Lezen Doen

Boren Rotterdamsebaan van start
	
Minister	Cora	van	Nieuwenhuizen	en	wethouder	
Boudewijn	Revis	gaven	vrijdag	12	januari	2018	
het	startsein	voor	het	boren	van	de	eerste	tun-
nelbuis	van	de	Victory	Boogie	Woogietunnel	in	
Den	Haag.			

De tunnelboormachine heeft een graafwiel met 
een diameter van 11,34 meter. Per dag kan de 
machine ruim 15 meter tunnel aanleggen. Het 
geboorde deel is ongeveer 1.640 meter lang. Het 
diepste punt ligt op zo’n 29 meter onder de grond, 
ter hoogte van de volkstuinen in Voorburg-West. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Nieuwe DARPA-prijsvraag richt zich op 
de ondergrond
	
Eind	december	2017	werd	de	DARPA Subter-
ranean Challenge	aangekondigd.	Teams	worden	
uitgedaagd	om	nieuwe	technieken	te	ontwik-
kelen	voor	het	onderzoeken	van	ondergrondse	
tunnelsystemen.

Volgens DARPA, het Amerikaanse instituut voor 
militaire technologie, moeten hulpverleners 
hun werk steeds vaker in ondergrondse tunnels 
uitvoeren. Nieuwe technieken moeten ervoor 
zorgen dat deze tunnels beter toegankelijk 
worden. De prijsvraag kent twee sporen: in de 
systems track werken teams aan hardware en 
software voor een praktijktest, in de virtual track 
gaat het om software-oplossingen die in een 
gesimuleerde omgeving worden getest.   

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Spaarndammertunnel gaat open
	
De	gemeente	Amsterdam	heeft	bekendgemaakt	
dat	de	Spaarndammertunnel	op	maandag	5	
februari	2018	opengaat.	Vanaf	dan	rijdt	het	ver-
keer	over	de	Spaarndammerweg	ondergronds,	
waardoor	de	weg	geen	obstakel	meer	vormt	
tussen	de	Houthaven	en	de	rest	van	de	stad.	

Oorspronkelijk zou de Spaarndammertunnel in 
juli 2017 geopend worden. In een artikel van 
de gemeente Amsterdam vertelt manager tun-
nelomgeving Marco de Boer dat de vertraging te 
maken heeft met het testen, opleiden en trainen: 
“Het afgelopen jaar hebben we zo’n drieduizend 
tests uitgevoerd en alle mensen die betrokken zijn 
bij het technische en organisatorische beheer, 
zijn opgeleid. Een flink aantal van hen werkt in 
ploegendiensten bij de Verkeerscentrale. Dus we 
konden niet iedereen tegelijk opleiden.”

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Position paper virtueel testen

Nederland	en	België	staan	aan	de	vooravond	
van	een	groot	aantal	tunnelrenovatieprojecten.	
Virtueel	testen	zou	een	middel	kunnen	zijn	om	
de	duur	van	een	volledige	tunnelafsluiting	bij	
deze	renovaties	te	verkorten.	Een	COB-werkgroep	
heeft	de	mogelijkheden	en	randvoorwaarden	op	
een	rij	gezet	in	een	position	paper.

De hypothese is dat de duur van een tunnelafslui-
ting verkort kan worden (en de maatschappelijke 
kosten verlaagd) door de testperiode deels parallel 
te laten lopen met de renovatie. Hiervoor zullen 
testen anders vormgegeven moeten worden (virtu-
eel), zonder verlies aan kwaliteit of aantoonbaar-
heid. In de position paper is de huidige stand van 
zaken rondom testen van tunnels en de beschik-
bare technieken in kaart gebracht. Ook worden de 
stakeholderperspectieven inzichtelijk gemaakt. 
Uit de inventarisatie blijkt dat de techniek, hoewel 
het een cruciaal onderdeel is, niet de beperkende 
factor is om virtueel testen mogelijk te maken.

 Download de publicatie gratis vanaf de 
kennisbank: www.cob.nl/kennisbank.

Lekkages in tunnels aanpakken

In	aanvulling	op	zijn	rapport	uit	2008,	heeft	Leo	
Leeuw,	expert	in	het	dichten	van	tunnellekkages,	
zijn	praktijkervaringen	uit	de	periode	2009-2017	
gepubliceerd.	Een	COB-werkgroep	heeft	een	
handreiking	voor	beheerders	samengesteld.

Het is een bekend gegeven dat alle tunnels in 
zekere mate lekken, hebben gelekt of nog kunnen 
gaan lekken. In sommige gevallen is die lekkage 
dermate groot dat er iets aan gedaan moet worden. 
De handreiking biedt informatie over preventieve 
maatregelen, bekende faalmechanismen en gevol-
gen, maatregelen om de situatie veilig te stellen en 
methoden voor het in kaart brengen van de situatie. 
Daarnaast wordt ingegaan op beheer en monito-
ring. De rapportages van Leo Leeuw geven inzicht in 
de injectietechnieken die vaak worden ingezet om 
lekkages te verhelpen.

 Download de publicaties gratis vanaf de 
kennisbank: www.cob.nl/kennisbank.

Nationaal Buisleidingen Platform

Op	20	en	21	maart	2018	vindt	de	twintigste	
editie	plaats	van	het	Nationaal	Buisleidingen	
Platform.	De	conferentie	geeft	u	een	complete	
update	van	de	belangrijkste	ontwikkelingen	en	
actualiteiten	in	de	leidingenbranche.

De energietransitie en het behouden van kennis 
zijn twee thema’s die aan bod komen. Er zijn 
sprekers van onder andere het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente 
Rotterdam, Evides, Deltares en de TU Delft. Prak-
tijkcase is de aanleg van een waterleiding tussen 
Den Helder en Texel. Er zijn ook thematafels over 
de nieuwste methoden om verouderingsproces-
sen tegen te gaan. Tot slot is er aandacht voor 
slimme IT-technieken.

20 en 21 maart 2018 • Carlton Oasis, Spijkenisse •  
https://iir.nl/events/buisleidingen-platform

PAO-cursussen

PAO	Techniek	en	Management	ondersteunt	
hogeropgeleiden	bij	het	verbreden	en	verdiepen	
van	hun	kennis.	Mede	in	samenwerking	met	
het	COB	organiseert	PAOTM	binnenkort	de	
volgende	cursussen	op	het	gebied	van	onder-
gronds	bouwen.

Damwandconstructies	en	bouwputten
In deze vierdaagse cursus komen ontwerp, 
uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen 
en onderhoud van damwanden, bouwputten en 
grondkeringen uitgebreid aan de orde.

6, 7, 13 en 14 maart 2018

Diepwanden
Deze tweedaagse cursus gaat in op het ontwerpen 
en uitvoeren van diepwanden in Nederlandse 
omstandigheden.

27 en 28 maart 2018

RIONEDdag

De	RIONEDdag	is	het	jaarlijkse	congres	van	en	
voor	professionals	op	het	gebied	van	stedelijk	
waterbeheer.

De RIONEDdag biedt een mix aan actuele infor-
matie, verdiepende parallelsessies, intensieve 
kennistafels, de verkiezing van de innovatie 
van het jaar en ontmoetingen met collega’s. De 
plenaire discussie gaat over de stresstest voor 
klimaatadaptatie die gemeenten, waterschap-
pen, provincies en het Rijk moeten uitvoeren.

1 februari 2018 • Beatrix Theater, Utrecht •  
www.rioneddag.nl
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Ben jij tussen 1 september 2016 en 1 mei 2018 afgestudeerd 

(hbo of wo) op het gebied van ondergronds bouwen? Meld je dan 

nu  aan voor de Schreudersstudieprijs 2018 en maak kans op 

2.500 euro.

>> www.cob.nl/schreudersstudieprijs

Win!

Foto boven: alle genomineerde studenten voor 

de Schreudersstudieprijs 2016. Foto onder: de 

winnaars Giel Sengers (links) en Tomas Weeda.

(Foto’s: Vincent Basler)


