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GENOMINEERDEN EN EERVOLLE VERMELDING SCHREUDERSPRIJS 2011

Vier keer innovatief 
onder de grond 
Nog nooit waren er zoveel inzendingen voor de Schreudersprijs als deze keer. Stichting 

A.M. Schreuders beloont elke twee jaar de meest bijzondere ondergrondse bouwprestatie 

met een cheque van vijfentwintigduizend euro. Liefst zevenentwintig organisaties dienden 

hun project in, slechts één kon er winnen. De vier die het net niet werden, de genomineer-

den, vindt u hier op alfabetische volgorde. Met extra aandacht voor de eervolle vermelding.

De brug over de Oude Rijn bij Leiderdorp 

wordt vervangen door een aquaduct. Het 

kunstwerk is onderdeel van de verbreding 

van de A4 tussen Burgerveen en Leiden, een 

opdracht van Combinatie A4 Burgerveen-

Leiden (BAM Civiel, BAM Wegen, VTN en Van 

Oord). BAM Infraconsult is verantwoordelijk 

voor het ontwerp. 

Aannemer BAM heeft gekozen voor een 

nieuwe bouwmethode, waar het bedrijf ook 

patent op heeft gekregen. In de rivier wordt 

eerst - onder water - een bouwkuip aan-

gelegd met combiwanden, ankerpalen en 

onderwaterbeton. Deze wordt afgebouwd 

met geprefabriceerde stalen componenten. 

Vervolgens worden van oever naar oever sta-

len kespen op de combiwanden aangebracht. 

Deze draagconstructies wegen zestig ton per 

stuk en zijn drieëndertig meter lang, zeve-

nenhalve meter hoog en twee meter breed. 

Ze worden volgestort met onderwaterbeton, 

waarop later de stalen bakken komen waar 

de rivier doorheen zal stromen. De bakken 

 worden elk in drie stukken op grote  pontons 

over het water  aangevoerd en op het land aan 

elkaar gelast. De  complete constructie wordt 

 vervolgens het water  opgetrokken. Dan wordt 

de betonnen drukvloer gestort en kan het 

geheel worden afgezonken tot op de kespen.

In 2009 werd het project ook al ingediend 

en genomineerd voor de Schreudersprijs. 

Toen was nog niet bekend of de techniek 

s ucces zou hebben. Dat blijkt nu het geval. 

De methode zorgt voor een kortere  bouwtijd 

en minder hinder voor de scheepvaart. 

De jury heeft het project daarom opnieuw 

 genomineerd.

Aquaduct Oude Rijn
Ingediend door BAM Civiel, BAM Infraconsult en BAM Speciale Technieken

De stalen bak wordt op de juiste positie gebracht voor het afzinken. (Foto: BAM Civiel)
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RandstadRail Rotterdam
Ingediend door Gemeentewerken Rotterdam, RET, Saturn v.o.f. en Mobilis

Twee geboorde baanvaktunnels van bijna 

tweeënhalve kilometer vormen een on-

dergrondse verbinding van de bestaande 

Hofpleinlijn naar het metronet bij Rotterdam 

Centraal. De tunnelbuizen liggen op een 

behoorlijke diepte, gemiddeld zo’n twintig 

tot vijfentwintig meter beneden NAP, omdat 

de grond daar het meest gunstig is voor een 

boortunnel. Het was niet wenselijk het nieu-

we ondergrondse station Blijdorp ook op deze 

diepte aan te leggen, omwille van de kosten 

en reizigerscomfort. Daarom bevat de tunnel 

verschillende niveaus: eerst diep onder de 

A20 door, vervolgens omhoog bij station 

Blijdorp (naar achttien meter onder maai-

veld) en daarna weer verder dalend onder de 

Statenweg. Met een bocht komt de tunnel bij 

metrostation Rotterdam Centraal uiteindelijk 

weer in hoger gelegen bodemlagen. 

Het boren van beide tunnels is voorspoedig 

verlopen en de ondergrondse stations (Blij-

dorp en Rotterdam Centraal) zijn gerealiseerd 

zonder noemenswaardige technische proble-

men. Daarnaast blijkt het concept een suc-

ces: momenteel wordt de verbinding tussen 

Rotterdam Centraal en Den Haag al gebruikt 

door circa drieëntwintigduizend reizigers per 

dag. De jury denkt dat dit project het onder-

gronds bouwen van complexe infrastructuur 

in stedelijk gebied zeker heeft bevorderd. Het 

project ontving daarom een nominatie voor 

de Schreudersprijs.

Het boren van de tunnel verliep vrijwel zonder problemen.  (Foto: Gemeentewerken Rotterdam)

Een kering die niet alleen beschermt tegen 

water, maar ook ruimte biedt voor parkeer-

plaatsen en andere functies. Multikering 

Katwijk is een waterkering die het mogelijk 

maakt verschillende wensen op één locatie  

te realiseren. 

Een traditionele waterkering vergroot de bar-

rièrewerking tussen land en water. De kust 

is echter een plek waar mensen willen zijn 

en bij voorkeur zo dichtbij mogelijk met de 

auto willen komen. Multikering Katwijk ver-

enigt deze belangen. Bij het ontwerp van de 

Multikering wordt de waterkering onderdeel 

van de groene kustzone, waarin  ondergronds 

 parkeren en andere voorzieningen een plaats 

kunnen krijgen. Zo is het bouwwerk een 

oplossing voor een van de zwakste plek-

ken in onze kustver dediging en maakt het 

tegelijker tijd de kust meer toegankelijk voor  

publiek. Deze combinatie vindt de jury erg 

 inventief en daarom heeft zij de inzending 

 genomineerd voor  de Schreudersprijs.

Multikering Katwijk
Ingediend door DP6 architectuurstudio,  CURNET- programma Multidijk, Ingenieursbureau  Gemeentewerken Rotterdam, TU Delft, TNO, RWS 

Dienst  Infrastructuur, met medewerking van Gemeente Katwijk

De stalen bak wordt op de juiste positie gebracht voor het afzinken. (Beeld: DP6 architectuurstudio)

De nieuwe lightrailverbinding tussen Rot-

terdam, Den Haag en Zoetermeer - de Rand-

stadRail - verbindt zware knooppunten van 

verschillende openbaarvervoersmodaliteiten. 

Het heeft hiermee een positieve impact op het 

openbaar vervoer in de regio. Daarnaast is het 

een mooi voorbeeld van de inzet van geavan-

ceerde bouwtechnieken in een stedelijke 

omgeving. 
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Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Schreudersprijs op onze website. Hier leest u binnenkort ook meer over 

de Schreudersstudieprijs die in 2012 wordt uitgereikt. Deze wordt toegekend aan een student die met 

succes een afstudeerproject heeft afgerond op het gebied van ondergronds bouwen aan een Nederlandse 

HBO- of WO-instelling.

In Maastricht wordt de eerste volwaardige 

gestapelde tunnel van Europa gerealiseerd. 

De onderste twee buizen zijn voor doorgaand 

verkeer, de bovenste twee voor regionaal 

transport. Op de tunnel komt een parkachtige 

laan, bestemd voor fietsers en wandelaars.

De Groene Loper is een project dat uitgaat 

van een integrale gebiedsbenadering. Door te 

kiezen voor een gestapelde tunnel, wordt de 

weg in zijn geheel smaller en ligt er boven-

gronds slechts een smalle laan. De weg is 

daardoor geen scheidend element tussen 

het centrum van de stad en de oostkant. 

 Integendeel, de langgerekte, intieme bomen-

laan op de tunnel vormt juist een verbindend 

element tussen aanliggende wijken. Het 

innovatieve ontwerp zorgt er ook voor dat 

de tunnel iets kan opschuiven binnen het 

plangebied. De afstand tot de bebouwde 

kom wordt groter, wat milieuproblemen 

vermindert. Het ondergronds brengen van de 

weginfrastructuur zal daarom een belang-

rijke kwaliteitsimpuls geven aan zowel de 

omgeving als aan het Rijks- en gemeentelijk 

wegennetwerk.

De Groene Loper is een uniek en innovatief 

project, maar het staat nog aan de vooravond 

van de realisatie en zal zich nog moeten 

bewijzen. De jury is echter ook van mening 

dat de nieuwe samenwerkingsvormen binnen 

dit project en de andersoortige aanpak, het 

ondergronds bouwen sterk stimuleren. Om 

die reden heeft de jury een eervolle vermel-

ding toegekend aan het project.

Eervolle vermelding

De oorkonde wordt in ontvangst genomen door Louis Prompers, 

directeur Projectbureau A2 Maastricht (links) en Hans Struijk, 

projectdirecteur Avenue2 (rechts). (Foto: Frank Penders)

De gestapelde tunnel onder de Groene Loper van Maastricht. (Beeld: Avenue2)

De Groene Loper
Ingediend door Avenue2 (combinatie van Strukton en Ballast Nedam)


