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Thema: Provincies en de ondergrond
Hoe gaan provincies om met de ondergrond?
Denken zij bij het maken van beleid en het
uitvoeren van projecten verder dan tot op het
maaiveld? Provincies geven zelf het antwoord.
‘We houden de ondergrond levend’

(Foto: John Voermans)

			

Oók de ondergrond

Noord-Holland: Onderleider koppelt drie polders aan elkaar

Emeritushoogleraar Salomon Kroonenberg kan gerust zijn.
Steeds meer willen we begrijpen hoe de ondergrond in
elkaar zit en welke consequenties ingrepen daarin hebben.
Dat merken we binnen COB-projecten én bij ons kijkje in
de keuken van de Nederlandse provincies.

Zuid-Holland: Warmterotonde is duurzaam én rendabel

In zijn populairwetenschappelijke boek Waarom de hel naar zwavel
stinkt pleit Salomon Kroonenberg ervoor de waarde van een ongeschonden ondergrond mee te nemen in de afweging bovengronds/
ondergronds. Hij zei in de Onderbouwing in 2011: “Wie de aarde
bewerkt, moet weten waar hij aan werkt. En als je vervolgens snapt
hoe die aarde in elkaar zit, zijn ook de risico’s van wat je doet minder
groot.” Het themagedeelte van deze Onderbouwing laat zien dat Kroonenbergs uitspraken gehoor vinden bij Nederlandse provincies. Daar
krijgt de ondergrond een belangrijke rol in het vervullen van bestuurlijke ambities.
Zo zijn in de Bodemagenda van de provincie Zeeland de verschillende
functies van de ondergrond inzichtelijk gemaakt. Het overzicht toont
de draag-, productie-, informatie- en regulatiekwaliteiten van de
ondergrond, waarmee duidelijk wordt dat het vanzelfsprekend is de
ondergrond mee te wegen bij maatschappelijke opgaven. Astrid Slegers, voorzitter van de Beleidsgroep Duurzame Ondergrond (DOG) van
het Interprovinciaal Overleg (IPO) geeft inzicht in de manier waarop
provincies de Innovatie- en Kennisagenda Bodem en Ondergrond
(IKBO) steeds dieper in hun beleid integreren.
De ontwikkelingen in de provincies en ook bij het Rijk (STRONG) laten
zien dat de kwaliteiten van de ondergrond steeds vaker en meer in
samenhang worden bekeken. Wat betekent dat nu voor het COB?
Zijn wij als Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en
ondergronds ruimtegebruik in staat om deze ontwikkelingen te ondersteunen en aan te jagen? Is ons netwerk breed genoeg om vanuit
onze specifieke expertise – het gebruiken van de ondergrond – nu en
in de toekomst een relevante positie in te nemen in de discussie over
de integrale rol van de ondergrond? Dergelijke vragen hebben geleid
tot ons conceptprogramma 2015-2020. De komende maand gaan
we dit concept uitgebreid met ons netwerk bespreken. Eind maart
wordt het programma vastgesteld in de programmaraad die we aan
het opzetten zijn.
PS. Nieuwe inhoud vraagt ook om nieuwe mensen: denkt u het COB te
kunnen versterken? Kijk dan op de achterzijde van deze Onderbouwing.
Merten Hinsenveld
Directeur COB
merten.hinsenveld@cob.nl of 085 - 4862 410
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Astrid Slegers (Interprovinciaal Overleg) over visieontwikkeling op
de ondergrond en de rol van provincies: “Anticiperen op de ondergrond wordt al veel vaker dan voorheen als noodzaak gezien.”
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In Bergen komt een waterberging die wordt gevoed met een
ondergrondse overloop. Een gestuurde boring onder de waterbodem van de ringvaart was de beste oplossing.
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Vijfentwintig publieke en private partijen geven met een warmtenet invulling aan de Green Deal: het warmteverbruik binnen de
provincie met veertien procent verduurzamen.

Utrecht: Win-win-winsituatie
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Door een strategische keuze te maken voor grondwaterwinlocaties,
pakt de provincie de drinkwateropgave aan én verruimt ze de
mogelijkheden voor ondergronds ruimtegebruik in stedelijk gebied.

Zeeland: Ondergrond naar de voorgrond
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2015 is het Jaar van de Bodem. Provincie Zeeland organiseert tal
van activiteiten om de aandacht op de ondergrond te vestigen.
Het COB-netwerk wordt opgeroepen hun voorbeeld te volgen.

PPS nu ook voor kleine projecten

12

Ook voor gemeenten en provincies kan publiek-private samenwerking (PPS) aantrekkelijk zijn. Strukton en VolkerWessels ontwikkelden allebei een concept; de gemeente Nijmegen is enthousiast.

PRAKTIJK
Veiligheid aantonen bij niet-rijkstunnels
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Als de voorgeschreven QRA-methode eigenlijk niet werkt, is er
met de nodige denkkracht toch wel uit te komen.

Studenten ontwerpen RijnlandRoute
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De minor Sustainable Communities is gericht op het ontwerpen
en bouwen van duurzame constructies.

Geslaagde afzinkoperatie bij Leeuwarden
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Alleen het drijfvermogen en de stabiliteit van de aquaductbak
werden benut tijdens het afzinken.

Netwerk&COB
Alle winst uit de ondergrond
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Inspirerende speeches en workshops om partijen ervan bewust
te maken dat de ondergrond kansen biedt.
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COB-update

(Foto’s: Lieneke Koenen)

COB-congres 2014
De zalen van het Bouw & Infra Park in Harderwijk zaten vol op 30 oktober 2014. Sprekers en deelnemers van het COB-congres
gaven hun kijk op mix&match, het combineren van mensen en disciplines bij ondergrondse projecten. Er werden praktijkverhalen verteld, masterclasses gegeven én nieuwe initiatieven gepresenteerd. Het COB heeft veel enhousiaste reacties mogen
ontvangen. Een leerrijke dag waar het COB met plezier op terugkijkt.
Ga voor meer informatie, presentaties, filmpjes en foto’s naar www.cob.nl/congres2014

Nieuwe participant:
Covalent

Handboek Tunnelbouw
gelanceerd

Slimme regie in de
praktijk

Als belangrijke adviseur en softwareproducent in de infrasector kon Covalent
eigenlijk niet ontbreken in het COBnetwerk. Het COB is dan ook blij deze
nieuwe participant aan u te kunnen
voorstellen. Covalent is onder meer
gespecialiseerd in het ontwerpen,
implementeren en testen van verkeersen tunneltechnische installaties. Zo
was het bedrijf betrokken bij de realisatie
van de Tweede Coentunnel, de renovatie
van de Eerste Coentunnel en de nieuwe
spoortunnel in Delft.

Tijdens het COB-congres op 30 oktober
2014 werd het Handboek Tunnelbouw
gelanceerd, een digitaal naslagwerk voor
ontwerpers en bouwers van tunnels.

Het Platform O&O ging op werkbezoek
bij A2 Maastricht: in hoeverre is hier de
handreiking Slimme regie op de ondergrond in praktijk gebracht?

Het Handboek Tunnelbouw geeft een breed
overzicht van best practices en state-of-theartoplossingen en -technieken voor alle fasen
van een tunnelbouwproject. De inhoud is gebaseerd op SATO 2005, aangevuld met kennis van
railtunnels en nieuwe ervaringen. Gebruikers
worden aangemoedigd om input te blijven
leveren, zodat de inhoud up-to-date blijft.

In Maastricht is ervoor gekozen de stad te ‘helen’ door de drukke A2 ondergronds te brengen
en het maaiveld opnieuw in te richten. Een
mooi voorbeeld van ‘Pak je moment’, een van
de randvoorwaarden uit de handreiking. Ook
andere inzichten uit de COB-publicatie zijn te
herkennen in het project.

Meer informatie op www.covalent.nl

Zie www.handboektunnelbouw.nl

Lees meer via de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping
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Overijssel:
Ondergrond
vergroot je
ruimte

s
In foc u

Overijssel is een provincie met heel
gevarieerde landschappen. Ook ondergronds is er veel veelzijdigheid. De provincie maakte een inspirerende folder
over het scala aan mogelijkheden dat
de ondergrond biedt.
Voor de folder is gekeken naar alle kwaliteiten
en functies vanaf maaiveld tot in de diepe
ondergrond; van aardkundige waarden tot en
met zoutwinning. Naast functies als levering
van grondstoffen vervult de ondergrond ook natuurlijke functies, zoals filtering en berging van
grondwater. In totaal kunnen er wel zo’n dertig
verschillende functies worden onderscheiden,
die vaak ook interacties hebben.
Niet alle ondergrondse en bovengrondse functies
zijn naast of boven elkaar mogelijk. Daarbij spelen het schaalniveau en de effecten van ingrepen
in de ondergrond op de lange termijn ook een
rol. Er moeten dan ook steeds vaker afwegingen
worden gemaakt. Hiervoor vormt de provinciale
Omgevingsvisie, waar de Visie op de Ondergrond
integraal onderdeel van is, de basis. De centrale
ambitie is om balans te vinden tussen gebruik en
bescherming van de ondergrond, waarbij soms
ook herstel nodig is. Daarnaast wordt bij maatschappelijke opgaven gekeken naar de rol die de
ondergrond daarbij kan spelen.
Bij het zoeken naar oplossingen en het maken
van afwegingen wordt nadrukkelijk de relatie
gelegd met de bovengrondse ontwikkelingen. Er
wordt gewerkt vanuit een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat de ondergrond direct wordt meegenomen in gebiedsprocessen en dat de kansen en beperkingen van
de ondergrond in beeld worden gebracht. De
folder laat dit zien: in een dwarsdoorsnede van
Overijssel zijn de projecten weergegven waarbij
de ondergrond een bijdrage levert.

Ga voor meer informatie naar de digitale versie
van dit artikel: www.cob.nl/verdieping
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Geothermie Koekoekspolder
In de Koekoekspolder wordt
gebruikgemaakt van aardwarmte.
Warm water met een temperatuur van circa 70° C wordt
opgepompt van zo’n 1.800 meter
diepte. Deze warmte wordt
gebruikt voor de verwarming van
de kassen in het gebied.

Zorgcentrum Myosotis
Hier is de oude fundering
van het Catharina Gasthuis
gevonden, evenals sporen
van kostkoperswoningen,
waterputten, afvalkuilen,
beerputten en aardewerk
uit de 14e en 15e eeuw. Ook
zijn er botresten van vee
opgegraven.

Stadshagen Zwolle
Stadshagen is de grote nieuwbouwwijk van Zwolle. Er wordt nog steeds
gebouwd. Stadshagen ligt in de middeleeuwse polder Mastenbroek. Daarom
wordt er voor het bouwen geheid. In
Stadshagen wordt het afval verzameld
in ondergrondse containers.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer, WKO en
drinkwaterwinning Zwolle
Zoals in zo veel stedelijke gebieden is het grondwater onder het centrum van Zwolle in de loop
der tijd verontreinigd. Met de gebiedsgerichte
aanpak van Zwolle wordt het verontreinigde
grondwater beheerd in samenhang met de
andere in de ondergrond aanwezige functies en
opgaven, zoals warmte-koudeopslag, drinkwaterwinning en waterberging.

(Beeld: uitsnede folder Ondergrond vergroot je ruimte, provincie Overijssel)
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Astrid Slegers. (Foto: Vincent Basler)

INTERVIEW | Astrid Slegers, voorzitter Beleidsgroep Duurzame Ondergrond, Interprov incia al Overleg

Kennis van de ondergrond
sijpelt steeds dieper de
provincie in
De twaalf provincies in Nederland maken steeds meer werk van de ondergrond. In
2012 hebben zij samen met andere partners de Innovatie- en Kennisagenda bodem
en ondergrond (IKBO) opgesteld. Het doel is daarmee de bijdrage vanuit bodem en
ondergrond aan de maatschappelijke opgaven, zoals mobiliteit, landschap, leefomgevingskwaliteit, gezondheid, energievoorziening en veiligheid te versterken.
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“Sinds 2012 zijn de provincies al een
heel eind gevorderd in hun visieontwikkeling op de ondergrond”, vertelt
Astrid Slegers, voorzitter van de
Beleidsgroep Duurzame Ondergrond
(DOG) van het Interprovinciaal Overleg
(IPO). “De overall kennisagenda is
een optelsom van ambities. Nadat er
een prijskaartje aan werd gekoppeld
moesten we keuzes maken. We zitten
immers in een situatie waarin organisaties afslanken en er minder budget
beschikbaar is. Kennisontwikkeling is
dan vaak één van de laatste postjes.
Maar tegelijkertijd zien we de urgentie
van bijvoorbeeld de aardbevingen in
Groningen. Of die van de naweeën van
het gebruik van de ondergrond voor
mijnbouw in Limburg. De verdiensten
van de mijnen zijn uiteraard allang
vervlogen. Daar kun je geen beroep
meer op doen. We weten dus dat we de
benodigde financiering van kennisprogramma’s niet vandaag of morgen
kunnen oplossen. Maar we moeten wel
verder vooruitkijken. In een bredere
context kijken naar wat het gebruik
van de ondergrond betekent voor de
toekomst.”

Dat gebeurt overigens al steeds meer.
Er wordt meer aan de voorkant nagedacht. Dat is nog niet genoeg, maar
anticiperen op de ondergrond wordt
wel al veel vaker dan voorheen als
noodzaak gezien. De komende tijd zullen we dat gaan terugzien in concrete
businesscases. In de tussentijd blijven
wij aangeven dat de ondergrond
belangrijk is, en blijven wij aandacht
vragen voor de ondergrond.”

Leergemeenschap
InhaarrolalsprojectleiderOndergrond
van het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodemontwikkelingsbeleid
en Aanpak spoedlocaties, heeft Astrid Slegers opdracht verleend voor
het opzetten van een zogeheten
Leergemeenschap Ondergrond voor
medewerkers van gemeenten en
provincies. Dit initiatief is in eerste
aanleg gericht op kennisontwikke-

Provinciale visies

ling bij individuele medewerkers.
“We hebben het dan over die men-

“We bevinden ons nu in de fase waarin
we inventariseren welke onderzoeken
we willen starten. Waar is de noodzaak
het hoogst? Waar komen we echt kennis tekort? Daarbij zullen we wellicht
wat verder kijken dan Nederland.
Daarnaast zijn er aanknopingspunten
bij bijvoorbeeld de klimaatdoelstelling.
Duidelijk is dat onderzoek kapitaalintensief is en jaren duurt. We hebben
echt een lange adem nodig.”

“We houden de ondergrond levend
via de werkgroep DOG en van
daaruit binnen de provincies zelf.
In de kennisagenda zie je terug wat
voor de bodem en de ondergrond
de belangrijkste opgaven zijn en
waarvoor de provincies aan de lat
staan. De visieontwikkeling binnen
provincies op basis daarvan is al ver,
alhoewel er zeker ook verschillen zijn.
In de ene provincie zie je een echte
ondergrondvisie; in de andere is het
een omgevingsvisie waarin aspecten
van de ondergrond zijn meegenomen.
De vorm is minder belangrijk. Waar
het om gaat, is dat je als provincie
keuzes kunt maken. Je schetst aan
de voorkant een redelijk totaalbeeld,
brengt stakeholders in kaart, inventariseert de belangen en maakt vervolgens keuzes op basis van de eigen
bestuurlijke ambitie, bijvoorbeeld op
het gebied van klimaat, mobiliteit of
werkgelegenheid. Concrete projecten
kunnen vervolgens bottom-up worden
uitgevoerd op basis van de centrale
visie op de ondergrond, waarbij de
provincies in hun regio de verbindende rol spelen.”

“Gelukkig is er al heel veel kennis. In
het bij elkaar brengen van die kennis
en het interpreteren ervan kunnen we
nog een reuzenslag maken. Dat geldt
overigens niet alleen voor de provincies. Dit is een opgave voor iedereen
die in een gebied ambities heeft. Dus
ook waterschappen, gemeenten en
marktpartijen. Want als je wilt bouwen
of ingrijpen in de waterhuishouding,
heb je nu eenmaal rekening te houden
met de ondergrond. We moeten dit
echt gemeenschappelijk oppakken.

“In ons proces hebben we baat bij het
opstellen van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Het is om te beginnen een mooi instrument. Een groot
voordeel zit in het proces. Onderwerpen met betrekking tot de ondergrond
krijgen aandacht. Er mag over gediscussieerd worden. Met andere woorden: de bestuurlijke aandacht leidt tot
discussie en helpt overheidspartijen
om het gesprek aan te gaan met de
markt en aan te sluiten op initiatieven
die daar ontwikkeld worden.”

Keuzes maken

sen die op het ene gebied zeer bekwaam zijn en op het andere minder.
Door onderlinge uitwisseling worden
we samen wijzer. In december 2014
heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat
als deze eerste groep wat verder is,
we er een tweede groep omheen organiseren. Dan ontstaat zowel een
leerling-gezelverhouding als een
tweede schil, waar andere partijen
kunnen toetreden. We willen koplopers bedienen en in de breedte meer
mensen bekwaam maken.”

“Het besef groeit dat overheden het
niet in hun eentje kunnen oplossen.
En daarmee het besef dat je samen
aan oplossingen moet werken, dat
je ruimte moet krijgen om fouten te
mogen maken, en dat er een vangnet
moet zijn. Met een schil van partijen
met andere, aanvullende expertise kun
je vervolgens ervaring opbouwen. Een
voorbeeld hiervan is het onderzoek dat
het COB in kader van het programma
Bodem en ondergrond wil uitvoeren
naar onbekende baten van de ondergrond. Vanuit governance is dit hetzelfde vraagstuk als waar we met DOG
mee bezig zijn. We sluiten hier goed op
elkaar aan in het aanpakken van een
grote opgave van de overheid.”

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de
digitale versie van dit artikel in de
Verdieping: www.cob.nl/verdieping
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De complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Noord-Holland Onderleider koppelt drie polders aan elkaar
In een poldergebied bij Bergen (NH) realiseert hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) een waterberging die wordt gevoed met een ondergrondse overloop onder de ringvaart
van de Bergermeer. De onderleiding werd aangelegd met een gestuurde boring. “Zeker niet de
eerste gestuurde boring, maar wel de eerste die onderdeel is van het watersysteem.”
Johan Jonk,
Jonk Advies

Patrick Dol,
HHKN

Voor de onderleider is tien meter onder de waterbodem van de ringvaart over een afstand van 128 meter
een gestuurde boring uitgevoerd. Projectleider Johan
Jonk en Patrick Dol, toezichthouder namens HHNK:
“We kruisen de ringvaart en daarmee twee waterkeringen. Met deze oplossing konden we het wateroverlastprobleem oplossen én de dijkveiligheid garanderen.”
“We hebben verschillende scenario’s bekeken. De
gestuurde boring bleek de oplossing met de minste
nadelen, en omdat we het dijklichaam niet aantasten,
werd deze variant bovendien goed ontvangen door
de dijkbeheerders. Bij kruisingen van waterkeringen
ten behoeve van afvalwatersystemen, gastransport
en waterleidingen worden vaker gestuurde boringen
uitgevoerd. Dat deze onderleider buitenwaarts een
diameter van 1,20 meter heeft, maakte deze oplossing
wel bijzonder.”
Bij wateroverlast kan de onderleider zestig kubieke meter water per minuut

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

afvoeren naar de extra waterberging. Hiermee wordt de kans op wateroverlast
tijdens extreme buien verkleind (Foto: Johan Jonk)

Zuid-Holland Warmterotonde is duurzaam én rendabel
Duurzame warmte voor driehonderdvijftigduizend woningen en duizend hectare glastuinbouw
in Zuid-Holland, door benutting van vooral restwarmte uit de haven van Rotterdam. Deze aanpak
levert een miljoen ton minder CO2-uitstoot en vijf procent minder stikstofdepositie op. Vijfentwintig publieke en private partijen geven invulling aan de Green Deal: het warmteverbruik binnen de
provincie met veertien procent verduurzamen.
Maya van der Steenhoven,
Programmabureau
Warmte Koude
Zuid-Holland

De komende jaren moet een warmtenet ontstaan dat
warmteoverschot en warmtevraag in Zuid-Holland bij
elkaar brengt. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse heeft uitgewezen dat de kosten voor deze Warmterotonde over vijftig jaar vierenhalf miljard bedragen en
dat het project gedurende de levensduur ongeveer zeven
miljard euro zal opleveren. Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude ZuidHolland: “De Warmterotonde biedt een innovatieve en

De Warmterotonde. (Beeld: Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland)
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flexibele manier om het warmtegebruik in de provincie
te verduurzamen. Restwarmtegebruik is heel efficiënt en
effectief.” De Warmterotonde zal zich uiteindelijk uitstrekken van Rotterdam tot Leiden en van Den Haag tot
Dordrecht. De Rotterdamse warmtewegen ‘over zuid’ en
‘over noord’ zijn er al. Rotterdam-Westland/Den Haag
en Rotterdam-Leiden zijn in voorbereiding.
In Zuid-Holland liggen warmteoverschot (haven) en
-vraag (Westland) dicht bij elkaar. Daarmee is de basis
voor een rendabel warmtenet gelegd. Op termijn is
veel meer mogelijk. In de industrie en bij de productie
van elektriciteit komt veel warmte vrij. Daarnaast kan
warmte uit diepere aardlagen worden gewonnen en kan
gebruik worden gemaakt van warmte die vrijkomt bij
het verbranden van biogassen
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping
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Utrecht Win-win-winsituatie
Door een strategische keuze te maken voor grondwaterwinlocaties, pakt de provincie niet alleen de
drinkwateropgave aan, maar verruimt ze ook de mogelijkheden voor warmte-koudeopslag (WKO)
en ander ondergronds ruimtegebruik in stedelijk gebied.
René van Elswijk, programmamanager Grondwater
bij de provincie Utrecht: “De productiecapaciteit
van de huidige winlocaties voor drinkwater is niet
groot genoeg om in de verwachte vraag van 2040 te
voorzien. Daarom hebben we in kaart gebracht waar
we geschikte grondwatervoorraden hebben. Vervolgens hebben we bekeken welke gebieden het meest
geschikt zijn voor nieuwe winningen.” Er is gekozen
voor locaties buiten (toekomstig) stedelijke gebied,
waar winning uit diepere lagen – het tweede of derde
watervoerende pakket – kan plaatsvinden. Elswijk:
“Grondwateronttrekking heeft dan minder effect op
natuur en bestaande bebouwing.”

Collega Marian van Asten van het team Bodem en Milieu vervolgt: “Door het benoemen van de strategische
grondwatervoorraden is nu ook duidelijk welke gebieden niet in aanmerking komen voor drinkwaterwinning. In deze gebieden hebben we de mogelijkheden
voor WKO verruimd. Zo is WKO hier voortaan in alle
watervoerende pakketten toegestaan. Het voordeel
hiervan is dat er minder snel conflicten ontstaan met
ander ondergronds ruimtegebruik van het ondiepe
watervoerende pakket, zoals voor parkeerkelders.”

René van Elswijk,
provincie Utrecht

Marian van Asten,
provincie Utrecht

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

In de Utrechtse Uithof kunnen kleine WKO-systemen gebruikmaken van het eerste watervoerende pakket en nieuwe, grote systemen van het tweede. Op die
manier wordt voorkomen dat nabijgelegen WKO-systemen elkaar negatief beïnvloeden. (Foto: Flickr/Dominik Morbitzer)

Zeeland Ondergrond naar de voorgrond
Een fotowedstrijd, een lespakket en een bodemexpeditie. Het is een greep uit de activiteiten van
de provincie Zeeland in het kader van het Jaar van de Bodem. Walter Jonkers, senior beleidsmedewerker Bodem en Ondergrond bij de provincie, roept anderen op hun voorbeeld te volgen.
Bijvoorbeeld door tijdens de Dag van de Bouw de bodem te belichten als basis van alle bouwactiviteiten, in het bijzonder ondergrondse bouwwerken.
2015 is het Jaar van de Bodem. De VN hebben dit thema
gekozen omdat veel bodems in de wereld onder druk
staan en de bodem een groot maatschappelijk belang
heeft. Walter Jonkers: “Ook in Zeeland moeten we
zuinig omgaan met onze bodem en deze waar het
kan zo duurzaam mogelijk beschermen en benutten.
In Zeeland pakken we daarom de handschoen op en
organiseren we het hele jaar door tal van publieksactiviteiten rond de bodem. Sommige staan al vast,
andere activiteiten zijn nog volop in voorbereiding en
vallen of staan met de medewerking van organisaties,
bedrijven en scholen.”

Walter Jonkers,
provincie Zeeland

Doet uw ondergrondse bouwproject mee met
de Dag van de
Bouw? Geef het
dan door aan
Ellen van Eijk
(communicatie
COB) via ellen.
vaneijk@cob.nl

Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping
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Renovatie Velsertunnel
voorbereid met intensieve
scrumsessiess
Van links naar rechts: Theo van Maris, Hugo Kruk, Franc Fouchier en Ilkel Taner. (Foto: Vincent Basler)

Theo van Maris werkt als technisch
manager aan het voorbereiden en realiseren van multidisciplinaire projecten
en stuurt projectmedewerkers en marktpartijen aan. Hij werkt al ruim vijftien
jaar bij Rijkswaterstaat.

Ilkel Taner is omgevingsmanager bij het
project Renovatie Velsertunnel. Ze studeerde civiele techniek aan de HTS en
werkt sinds 2000 bij Rijkswaterstaat. Taner is tevens omgevingsmanager bij het
project Schiphol-Amsterdam-Almere.

Na bijna zestig jaar is de bijna achthonderd
meter lange Velsertunnel, met zijn karakteristieke ventilatietorens in de vorm van gestileerde hyacinten, toe aan groot onderhoud. De
renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer
ook in de toekomst vlot en veilig door de tunnel
kan blijven rijden en de tunnel straks voldoet
aan de nieuwe Tunnelwet. Naast het vergroten
van de doorrijhoogte voorzien de plannen in
het moderniseren en deels vervangen van de
tunneltechnische installaties, het aansluiten
van deze installaties op de verkeerscentrale,
het aanpassen van de vluchtwegen en het
vernieuwen van het wegdek.

scrumdag een aantal deelproducten uit het
contract bespreekt en dat de opdrachtnemer
deze vervolgens in een periode van circa twee
weken uitwerkt in het voorlopig ontwerp. Wij
hebben scrummen eerder toegepast bij het
ontwikkelen van de software voor de Coentunnel en dat is ons erg goed bevallen. Aangezien
de planning voor dit project heel strak is en we
het idee hadden dat klassiek overleg niet de
noodzakelijke snelheid zou opleveren, wilden
we de convergentiefase graag via scrummen
doorlopen.”

novatie van de Velsertunnel is Fouchier

Scrummen

Toen Theo van Maris (Rijkswaterstaat) hiervan hoorde moest hij in eerste instantie even
slikken: “Ik was ervan uitgegaan dat mijn
technisch team pas na de convergentiefase,
als het voorlopige ontwerp van Hyacint gereed
was, in actie hoefde te komen. Scrummen betekende dat ik dit team zo snel mogelijk klaar
moest hebben staan en dat was lastig. Het
leek me echter een zinvolle aanpak en omdat
we het zelf ook heel belangrijk vinden om de
planning te halen, hebben we het voorstel van
Hyacint omarmd.”

ontwerpleider voor het voorlopig ontwerp

“In onze aanbieding hebben we voorgesteld
om tijdens de convergentiefase, waarvoor vier
tot vijf maanden waren gereserveerd, uit te
gaan van de scrummethodiek”, vertelt Hugo
Kruk van combinatie Hyacint. ”Deze methode
bestaat eruit dat je als opdrachtnemer en
opdrachtgever elke keer gedurende een

Om de scrumsessies goed te laten verlopen,
hebben alle betrokkenen vooraf een cursus
gevolgd. Vervolgens hebben zowel Hyacint als
Rijkswaterstaat nagedacht over de onderwerpen die ze wilden bespreken. Voorafgaand aan
elke scrumdag maakte Hyacint de bespreek-

Hugo Kruk studeerde Elektrotechniek
(afstudeerrichting automatisering) aan
de HAN en is sinds 2012 technisch manager bij Besix. Kruk is als assistenttechnisch manager betrokken bij de
renovatie van de Velsertunnel.
Franc Fouchier is system engineer en
projectmanager bij Soltegro (partner/

Ilkel Taner (Rijkswaterstaat): “Nadat we combinatie Hyacint de opdracht in februari 2014
voorlopig hadden gegund, zijn we gestart met
de zogeheten convergentiefase. Deze fase, die
een vast onderdeel is van de Landelijke Tunnelstandaard, was erop gericht de aanbieding
van Hyacint zo goed mogelijk te laten aansluiten op de vraag van RWS.”

onderaannemer van Hyacint). Voor de re-

en zorgt hij voor de systeemintegratie.
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Consortium Hyacint gaat de Velsertunnel renoveren. Na de voorlopige gunning heeft het
consortium scrumsessies met opdrachtgever Rijkswaterstaat gehouden om de contracteisen
te verhelderen en overeenstemming te krijgen over de technische oplossingen. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn erg enthousiast over deze werkwijze. We spraken met Theo van
Maris en Ilkel Taner van Rijkswaterstaat en Hugo Kruk en Franc Fouchier van Hyacint.

punten aan Rijkswaterstaat kenbaar. Dat gebeurde altijd een week van tevoren, zodat de
technische experts van Rijkswaterstaat zich
goed op de vragen konden voorbereiden.
Uiteindelijk zijn er ruim tien scrumsessies
gehouden. Daarbij kwamen onderwerpen
aan de orde als het aansluiten van de tunneltechnische installaties op de verkeerscentrale, het cameratoezicht in de tunnel
en de manier waarop met projectspecifieke
installaties zoals het voertuigentelsysteem
moet worden omgegaan.

Evaluaties
Naast de inhoudelijk invulling van de sessies
is ook voortdurend aandacht besteed aan de
procesmatige kant van de scrummethodiek.
Franc Fouchier van combinatie Hyacint:
“Iedere keer hebben we na afloop van een

scrumsessie de bijeenkomst geëvalueerd
om te bepalen wat er bij de volgende beter
zou kunnen. Dat heeft er bijvoorbeeld toe
geleid dat de verschillende digitale instrumenten, zoals de lijsten met onderwerpen
en afspraken, steeds meer zijn geoptimaliseerd. Denk aan een database met te nemen
acties, inclusief prioriteiten, en een heldere
verslaglegging om elkaar continu goed op
de hoogte te houden. Een andere uitkomst
van de evaluaties was dat het soms zinvol is
om een scrumsessie te beginnen met een
presentatie over de grote lijnen, voordat we
de diepte ingingen rond specifieke vragen.
Naast de evaluaties hebben we ook nog
iedere twee weken de voortgang besproken
en iedere vier weken de samenwerking. Procesmatig was het dus ook heel intensief.”

Problemen voorkomen

De Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel van Nederland. Hij
loopt onder het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Beverwijk en
ging in 1957 open voor het verkeer. (Foto: Flickr/free photos)

Inmiddels is de convergentiefase al bijna
een half jaar afgerond en is het renovatieproject definitief aan aannemerscombinatie
Hyacint gegund. Terugkijkend op het scrummen zijn alle betrokkenen enthousiast.
“Scrummen dwingt beide partijen om in een
vroeg stadium alle aspecten van een project
goed door te denken”, stelt Kruk. “Dat is heel
zinvol en biedt de mogelijkheid om bij te
sturen en te voorkomen dat er fouten in het
ontwerp sluipen die problemen opleveren
tijdens de uitvoering.” Fouchier vult aan:

“Heel vaak wordt bij projecten uitgegaan van
drie aannames. De opdrachtgever weet wat
hij wil, de opdrachtnemer weet wat hij moet
bouwen en de wereld verandert niet. De
praktijk laat zien dat deze aannames niet altijd terecht zijn, zeker als het over projecten
gaat met een belangrijke industriële automatiseringscomponent. Door direct samen
met de opdrachtgever in gesprek te gaan,
zorg je ervoor dat er geen interpretatieverschillen blijven bestaan en er overeenstemming komt over de gekozen oplossingen.”
Ook Van Maris en Taner zijn enthousiast.
“Door te scrummen werk je samen aan
maximaal succes”, aldus Taner. Van Maris
beaamt dit: “Volgens mij is scrummen voor
veel projecten een kansrijke aanpak. Het
vergt een forse tijdsinvestering aan het begin
van het project, maar levert enorm veel op.
Denk aan tijdswinst aan de achterkant, meer
kans op succes en minder bijsturing tijdens
de uitvoering. Door samen stap voor stap
de belangrijkste onderdelen van het project
door te nemen, zie je al tijdens het ontwerpproces wat je straks krijgt.”

Meer informatie
Voor een uitgebreidere versie van dit artikel
en meer informatie: www.cob.nl/verdieping
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De complete artikelen vindt u op onze website: www.cob.nl/verdieping

Samenwerking PPS nu ook voor kleine projecten

Philippe Kemps,
VolkerWessels

Hans Oude Nijhuis,
Strukton Integrale
Projecten

René Duifhuizen,
gemeente Nijmegen

Centimeters dikke contracten en budgetten van vele miljoenen euro’s. Dat zijn de huidige
kenmerken van publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS). Volgens Philippe Kemps van
VolkerWessels en Hans Oude Nijhuis van Strukton biedt PPS ook goede mogelijkheden voor
kleinschaligere projecten. Daarom hebben beide bedrijven een eenvoudige PPS-versie ontwikkeld voor lagere overheden. René Duifhuizen van de gemeente Nijmegen is enthousiast.

Een partij die al veel werkt met PPSconstructies is Rijkswaterstaat. Grote
infrastructurele werken kunnen
worden uitbesteed via geïntegreerde
contracten waarbij de opdrachtnemer – vaak een consortium van
bedrijven – niet alleen verantwoordelijk is voor de bouw, maar ook
voor het ontwerp, het onderhoud
en de financiering. “Meestal gaat
het hierbij om megaprojecten”,
vertelt Philippe Kemps, manager
bij VolkerWessels. “Dat schrikt
lagere overheden die relatief kleine
projecten hebben af, evenals de
kosten waarmee het opstellen van
dit soort contracten gepaard gaat.
Maar ik ben ervan overtuigd dat PPS
ook voor gemeenten en provincies aantrekkelijk kan zijn. PPS is
namelijk een samenwerkingsvorm
die ervoor zorgt dat een opdrachtnemer een zo hoog mogelijke
kwaliteit krijgt voor het beschikbare
budget. Functioneel uitvragen
speelt daarbij een belangrijke rol:
door niet alles vast te leggen in een
bestek, daag je de opdrachtnemer
uit om met slimme oplossingen te
komen. En neem je in het contract

naast het ontwerp ook een stuk
onderhoud mee, in combinatie met
heldere prestatie-eisen, dan prikkel
je hem nog eens extra.”

‘‘Ik ben ervan overtuigd
dat je betere oplossingen krijgt als je niet
alles voorschrijft’’
Zowel Kemps als Hans Oude
Nijhuis, projectmanager integrale
projecten bij Strukton, benadrukken
dat ook aannemers baat kunnen
hebben bij PPS-constructies. Als
grootste voordeel zien beiden een
duurzame relatie met opdrachtgevers. Oude Nijhuis: “In de huidige
markt kun je je als aannemer
eigenlijk niet onderscheiden op
kwaliteit, omdat projecten door de
hevige concurrentie naar de laagste
bieder gaan. Daardoor staan de
marges zwaar onder druk en zie je
onder andere dat opdrachtnemers
via meerwerk proberen om er toch
nog wat aan te verdienen. Dat
is voor geen van de partijen een
prettige manier van werken. PPSconstructies waarbij onderhoud
in het contract zit, leiden tot een
langdurigere samenwerking tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer
en bieden ons de mogelijkheid om weer met
normale marges
te werken.”

Omslag
René Duifhuizen, projectmanager
bij de gemeente Nijmegen, is
blij met deze ontwikkeling: “Als
gemeente hebben we nog niet veel
ervaring met geïntegreerde contracten, maar ik verwacht er veel van.
We hebben veel kleine projecten
en ik ben ervan overtuigd dat je
betere oplossingen krijgt als je niet
alles voorschrijft, maar opdrachtnemers via functionele eisen prikkelt
om slimme dingen te bedenken.
Natuurlijk vergt dat binnen je eigen
organisatie een forse omslag, zeker
als je gewend bent om werken
vooral via bestekken op de markt te
zetten. Bij geïntegreerde contracten
heb je namelijk veel meer een regierol, wat betekent dat je dingen moet
loslaten en vertrouwen in elkaar
moet hebben. Dat gaat niet vanzelf
en kost de nodige tijd.”
Kemps vult aan: “Een PPS-constructie werkt alleen als je echt gaat
samenwerken. Je moet bijvoorbeeld
samen de functionele eisen bespreken en samen zoeken naar optimalisaties. Het begint eigenlijk al bij
de concurrentiegerichte dialoog,
waarin je als opdrachtgever met een
aantal geïnteresseerde aanbieders
de projecteisen doorspreekt en kijkt
waar optimalisaties mogelijk zijn.
Vervolgens komen zij met aanbiedingen waaruit je kunt kiezen.”
Lees het complete artikel in de
Verdieping: www.cob.nl/verdieping

VolkerWessels en Strukton hebben bij hun PPS-concepten
(respectievelijk Mini-PPS en InfraNext) verschillende
accenten gelegd. Waar Strukton heeft gekozen voor
standaardisatie van veelvoorkomende oplossingen,
hanteert VolkerWessels alleen een standaardcontract.
(Beeld: Thijs Unger)
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Marcel Hertogh (hoogleraar TU Delft) overhandigde de oorkondes aan de prijswinnaars: linksboven
Darinde Gijzel, linksonder Renée van Dorst, rechts Ivana Pieters. (Foto’s: Lieneke Koenen)

schreudersstudiepri js 2014

Aandacht voor duurzaamheid
wordt beloond
Om de vernieuwende blik van studenten te blijven stimuleren, reikt Stichting A.M. Schreuders elke
twee jaar de Schreudersstudieprijs uit: 2.500 euro en eeuwige roem voor een bijzonder afstudeerproject op het gebied van ondergronds ruimtegebruik. In 2014 ging de eer naar twee studenten met een
onderzoek waarin het duurzaamheidsaspect van ondergronds bouwen werd belicht. Een studie naar
grondbevriezing ontving een eervolle vermelding.
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INTERVIEW | Ivana pieters, winna ar schreudersstudiepri js 2014 categorie techniek

‘Mensen kwamen naar mij toe om te netwerken
in plaats van andersom’
Onder de juiste omstandigheden kan ondergronds bouwen een bijdrage leveren aan energiebesparing, is de conclusie van Ivana Pieters’ onderzoek. Ze won er de Schreudersstudieprijs mee in de categorie Techniek. De belangstelling van vakgenoten is groot.
Ivana Pieters

Ivana onderzocht energieverlies door warmteafdracht
aan de omgeving voor boven- en ondergrondse bouwwerken bij verschillende temperaturen, verschillende
diepten en verschillende bouwmaterialen, over een
periode van vijf jaar. Ivana: “Mijn onderzoek heb ik
uitgevoerd bij Deltares. Dat is zeer goed verlopen. Ik
denk dat alle studenten bij een bedrijf zouden moeten
afstuderen. Dat komt de
toepasbaarheid en
de kwaliteit van het
onderzoek ten goede.”

Uit de reactie van de jury en de bezoekers van het
congres blijkt dat Ivana een relevant en actueel thema
heeft gekozen. De belangstelling van vakgenoten
is groot. Ivana: “Het winnen van de prijs leidde al
meteen tot reacties. Mensen kwamen naar mij toe om
te netwerken in plaats van andersom. Dat vond ik wel
bijzonder. Ik kreeg zelfs ter plekke een baan aangeboden.” Ivana is echter tevreden met haar huidige functie als technisch trainee bij netbeheerder Alliander,
waar zij het komende jaar aan opdrachten werkt op
het gebied van assetmanagement en innovatie.

Lees het complete artikel in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping Elders in
dit blad (rubriek Uit de school geklapt) leest u ook meer over Ivana’s project

De genomineerden
Renée van Dorst, TU Delft
Renée van Dorst heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met grondbevriezing ondergrondse ruimtes te
realiseren. Ze keek naar de technische én financiële haalbaarheid, en onderzocht het vries-dooiproces van grond. Als
casestudy vergeleek ze bij de Noord/Zuidlijn vier bouwmethoden voor een ondergronds station. Haar conclusie: grondbevriezing kan zeker in een dichtbebouwde omgeving een interessante oplossing zijn.
Darinde Gijzel, TU Delft
Voor de duurzaamheid van een wegtunnel bestaan nog geen EMVI-criteria. Darinde Gijzel helpt de sector op weg met
haar raamwerk van drieëndertig duurzaamheidsaspecten. Ze onderzocht onder meer de huidige perspectieven op een
duurzame tunnel en ontwikkelde een methodiek voor opdrachtgevers om relevante aspecten te selecteren. De Rotterdamsebaan diende als praktijkvoorbeeld bij haar onderzoek.
Raymond van Kampen, TU Eindhoven
Raymond van Kampen wilde een plek in Eindhoven creëren waar het imago van de stad zichtbaar wordt; een plek
waar de creatieve ondernemers zich kunnen etaleren. Dat is gelukt. Hij ontwierp een ondergrondse designgalerie met
parkeergarage. Op het maaiveld ontstaat hierdoor een nieuwe publieke ruimte met een groene structuur. Verticale
elementen verbinden de verschillende niveaus tot een geheel.
Angela Oldenhave, TU Delft
Angela Oldenhave voerde een haalbaarheidsonderzoek uit naar het boren van tunnels vanaf maaiveld. Ze onderzocht
de geotechnische en constructieve consequenties, die in onze slappe bodem aanzienlijk zijn. Daarnaast maakte ze de
efficiëntie van de methode inzichtelijk door de bouwtijd en kosten te vergelijken met die van de conventionele techniek.
Boren vanaf maaiveld blijkt ook in Nederland het overwegen waard te zijn.
Ivana Pieters, Universiteit Utrecht
Hoeveel energie bespaar je als je ondergronds bouwt? Ivana Pieters zocht het uit. Ze verdiepte zich in fysieke parameters, thermisch gedrag en energiegerelateerde processen. Door het energieverlies van boven- en ondergrondse
constructies te berekenen, kon ze vaststellen dat ondergronds bouwen binnen vijf jaar voordeel kan opleveren. Een
bijzonder onderzoek op het snijvlak van economie en bouwfysica.
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INTERVIEW | Darinde gi jzel, winnaar schreudersstudiepri js 2014 categorie conceptueel

‘Op het gebied van duurzaamheid loopt de bouw
achter bij andere industrieën’
Met haar scriptie Tunnel visions on sustainability heeft Darinde Gijzel de Schreudersstudieprijs
in de categorie Conceptueel gewonnen. Zij wil de prijs gebruiken om een blog op te zetten,
waarin ze informatie die ze heeft opgedaan tijdens haar onderzoek, deelt met de sector.
Darinde: “De Schreudersstudieprijs heeft tot heel veel
reacties geleid. Ik merk dat mensen het waardevol
vinden dat ik duurzaamheid heb geconcretiseerd voor
het ondergronds bouwen. Dat bleek ook uit de reactie
van de jury. De discussie over duurzaamheid kan nu
specifieker worden, en daar is volgens de jury veel
behoefte aan.” Over de noodzaak om te komen tot een
doelgerichtere aanpak van duurzaamheid, is Darinde
volstrekt duidelijk: “Op het gebied van duurzaamheid
loopt de bouw achter bij andere industrieën, terwijl de
bouw wel een van de grootste vervuilers is.”

De grote belangstelling en waardering voor de afstudeerscriptie hebben Darinde geïnspireerd om een blog
te beginnen. Darinde: “Ik heb tijdens mijn afstudeerproject veel mensen geïnterviewd en voorbeeldprojecten bestudeerd. Het is jammer dat ik in mijn scriptie
niet op alles even diep kon ingaan. Het lijkt me leuk
om in een blog de verschillende rollen en visies op het
gebied van duurzaamheid in deze sector verder uit
te diepen. Daarnaast wil ik de best practices die ik in
verschillende projecten ben tegengekomen, delen en
daarmee anderen inspireren.”

Darinde Gijzel

Lees het complete artikel in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping Het weblog van Darinde is vanaf
1 februari 2015 te vinden op www.tunnelvisions.eu
eervolle vermelding

Grondbevriezing als reguliere bouwmethode
De jury over het afstudeeronderzoek van Renée van Dorst:
“Grondbevriezen is een bekende techniek die te boek staat als
kostbaar, waardoor hij eigenlijk alleen in noodgevallen wordt
ingezet. Het interessante aan het werk van Renée is dat het perspectief biedt om van grondbevriezen een reguliere methode te
maken waarmee volwaardige ondergrondse ruimten te realiseren
zijn. Renée presenteert voorbeelden in Europa en geeft aan dat
vooral in dichtbebouwde gebieden grondbevriezen wel eens een
heel geschikte techniek kan zijn. De jury is het hier van harte
mee eens! Een goed onderbouwd verhaal, met veel diepgang op
het gebied van het gedrag van grond bij bevriezen en ontdooien.
Bovendien vindt de jury het werk innovatief, omdat Renée buiten
het heersende denkkader in Nederland gaat. Dit rapport kan aanleiding geven om de vriestechniek grootschaliger toe te passen.”

Van links naar rechts: Ivana Pieters, Angela Oldenzaal, Raymond van Kampen, Darinde Gijzel en
Renée van Dorst. (Foto: Lieneke Koenen)
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Schreudersprijs
2015

Rijksmuseum

Winnaar 2011

Waardering voor
ondergrondse prestatie
Noord/Zuidlijn

Winnaar 2013

Win 25.000 euro en kom in de publiciteit
met uw ondergrondse bouwproject.
Alle projecten die een bijdrage leveren aan
vernieuwend en verantwoord gebruik van
de ondergrond zijn welkom.

Stichting A.M. Schreuders reikt dit jaar haar negende Schreudersprijs uit aan
een bedrijf of instelling die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het
gebied van ondergronds bouwen. Met de prijs wil de stichting vernieuwend
ondergronds ruimtegebruik stimuleren, om zo een bijdrage te leveren aan het
oplossen van ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land.
Inschrijven kan tot 1 september 2015
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 085-4862410

www.cob.nl/schreuders
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INTERVIEW | Roel scholten (Nedmobiel), Jeffrey Rundberg (TechConsult) en Bart Dui jvesti jn (arcadis)

Veiligheid aantonen bij
niet-rijkstunnels vraagt om
doordachte aanpak
Aantonen dat een tunnel veilig is, moet volgens de Tunnelwet met de zogeheten QRA-methode. Het
onderliggende rekenmodel is echter niet voor alle tunnels zonder meer geschikt. Bart Duijvestijn, Jeffrey
Rundberg en Roel Scholten vertellen hoe zij met dit probleem zijn omgegaan bij respectievelijk de IJtunnel, de Schipholtunnels en de Abdijtunnel: tunnels die afwijken van de ‘standaardtunnel’.

Alle tunnels in Nederland moeten uiterlijk
2019 voldoen aan de Tunnelwet, waarbij
veiligheid het belangrijkste onderdeel is.
“De voorgeschreven QRA-methode gaat
net als de Landelijke Tunnelstandaard
uit van een standaardtunnel”, legt Roel
Scholten uit, directeur bij NedMobiel
en in opdracht van de provincie NoordHolland coördinator van de renovatie van
de Abdijtunnel. “Die standaardtunnel is
gebaseerd op een rijkstunnel en bestaat
onder andere uit twee gescheiden tunnelbuizen met elk een eigen rijrichting en
een middentunnelkanaal dat bij calamiteiten dient als vluchtroute en toegang
voor de hulpdiensten. Er zijn echter veel
bestaande tunnels, zoals de Abdijtunnel,
de verkeerstunnels op Schiphol en de
IJtunnel, die een andere, afwijkende configuratie hebben. Door die andere configuratie en vaak ook een ander gebruik – zo
rijden er door de Abdijtunnel uitsluitend
bussen – kun je bij deze niet-rijkstunnels
niet zomaar met de verplichte methode
aantonen dat ze aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoen.”

aantonen dat we aan de veiligheidseisen
voldeden. Tijdens het renovatieproject
werden we verrast door een constructief
detail van de tunnel en besloten we af
te wijken van de bestaande vergunning. Ondertussen was de wetswijziging
doorgevoerd. Daardoor moesten we voor
de aanpassing van de bouwvergunning
en voor de openstellingsvergunning de
veiligheid opnieuw aantonen met de
QRA-methode. Dat lukte ons niet met het
standaardmodel, wat voor ons aanleiding
was om met onze vergunningverlener in
overleg te gaan hoe we dit probleem het
beste konden aanpakken.”

Gezamenlijke zoektocht

Rond die tijd startten ook de renovatieprojecten voor de Abdijtunnel en de
Schipholtunnels. Bij deze projecten was
eveneens snel duidelijk dat het aantonen van de veiligheid met het wettelijk
voorgeschreven model lastig zou worden.
Daarom besloten Scholten, Duijvestijn
en Jeffrey Rundberg, die bij Schiphol
projectmanager Tunnelveiligheid is, de
koppen bij elkaar te steken en samen op

“Toen wij in 2011 plannen maakten
voor de renovatie van de IJtunnel werd
al aan een wijziging van de Tunnelwet
gewerkt, maar was het toepassen van de
QRA-methode nog niet verplicht”, vertelt
Bart Duijvestijn, technisch manager van
het renovatieproject. “In eerste instantie
konden we de bouwvergunning onder de
oude regels aanvragen en konden we ook

‘‘Weten welke technische
voorzieningen allemaal
vereist zijn, is bij bestaande
tunnels niet voldoende’’

zoek te gaan naar oplossingen. Rundberg:
“Bij onze gezamenlijke zoektocht hebben
we ons niet beperkt tot het aantonen van
de vereiste veiligheid. We hebben ook gekeken hoe je bij niet-rijkstunnels op een
slimme manier de benodigde veiligheidsvoorzieningen kunt vaststellen. Bij tunnels die afwijken van de standaardtunnel
kun je namelijk niet simpelweg de Landelijke Tunnelstandaard volgen. Met elkaar
discussiërend zijn we erop gekomen om
in een vroeg stadium, naast de verplicht
voorgeschreven QRA, scenarioanalyses
uit te voeren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld
als er brand in de tunnel ontstaat? En
wat bij een kop-staartbotsing? Door dit
soort scenario’s door te nemen met alle
partijen die betrokken zijn bij een eventuele calamiteit, kun je vrij snel vaststellen
welke technische installaties en welke
procedures nodig zijn om de veiligheid te
garanderen.”
“Weten welke technische voorzieningen
allemaal vereist zijn, is bij bestaande tunnels niet voldoende”, vervolgt Rundberg.
“Eén van lastige dingen bij deze tunnels
is namelijk dat de beschikbare ruimte
grotendeels vastligt. Dat houdt in dat je
veel moet schipperen. Zo ontbrak bij de
Diensttunnel de ruimte voor het vereiste
ventilatiesysteem en de blusinstallatie.
Uiteindelijk hebben we dat opgelost
door van twee rijstroken per tunnelbuis
terug te gaan naar één rijstrook en de
vrijkomende ruimte te gebruiken voor
de noodzakelijke voorzieningen.”
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Roel Scholten is directeur en senior adviseur bij
NedMobiel en coördinator
van het Kennisplatform

Scholten vult aan: “Bij de Abdijtunnel
was ruimtegebrek ook een probleem. Wij
hebben dat deels opgelost door de vereiste
veiligheid niet met extra installaties te
realiseren, maar met extra procedures.
Zo hebben we alle chauffeurs die door
de tunnel rijden uitgebreid geïnstrueerd
welke stappen ze moeten nemen bij een
calamiteit.”

Tunnelveiligheid (KPT). Hij
studeerde civiele techniek

Beleidsruimte

aan de Universiteit Twente

Voor het aantonen van de veiligheid van
de betreffende tunnels hebben de projectteams van Scholten, Duijvestijn en Rundberg gebruikgemaakt van de beleidsruimte
die er is voor tunnels die afwijken van de
standaardtunnel. Duijvestijn: “Rijkswaterstaat heeft een procedure ontwikkeld die je

en volgde een postdoctorale opleiding InfraDevelopment. Scholten is al jaren
actief op het gebied van
tunneltechnische

instal-

laties en tunnelveiligheid.

Duijvestijn vervolgt: “De tweede stap, het
aanpassen van het model, hebben we steeds
in nauwe samenspraak met Rijkswaterstaat
gedaan. In het geval van variaties in de
ventilatiesnelheid en de vluchtdeurafstand
hebben we ervoor gekozen de tunnel op te
knippen in vier delen met elk een representatieve vluchtdeurafstand. Vervolgens
hebben we in drie van de vier delen, waar
de ventilatiesnelheid voldoet aan de norm,
gerekend met ventilatie en in het vierde
deel zonder. Een ander onderwerp dat zowel
bij de IJtunnel als de Abdijtunnel om een
modelaanpassing vroeg, was de uitstaptijd.
Het standaardmodel gaat ervan uit dat
inzittenden van voertuigen in de tunnel bij
een calamiteit twaalf seconden nodig hebben om hun voertuig te verlaten. Dat gaat

‘‘Bij de Abdijtunnel was ruimtegebrek ook een probleem. Wij
hebben dat deels opgelost door de vereiste veiligheid niet met
extra installaties te realiseren, maar met extra procedures.’’
Bart Duijvestijn, expert
op het gebied van risicomanagement en (tunnel)
veiligheid, studeerde civiele
techniek aan de TU Delft en
is hoofd van de adviesgroep
Systemen en Veiligheid bij
Arcadis. De Dienst Infrastructuur en Verkeer van
de gemeente Amsterdam
heeft hem ingehuurd als
technisch manager voor de
renovatie van de IJtunnel.

Jeffrey Rundberg is
eigenaar van TechConsult
en werkt als senior adviseur voor infrastructurele
projecten. Namens Schiphol Nederland BV is hij als
projectmanager
veiligheid

tunnel-

verantwoorde-

lijk voor de renovatie van
drie tunnels op Schiphol.
Rundberg studeerde civiele
techniek aan de TU Delft.
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moet volgen als blijkt dat je met het voorgeschreven model niet kunt bewijzen dat
jouw tunnel voldoet aan de veiligheidsnormen. Alle drie hebben we deze procedure
gevolgd. De eerste stap van deze procedure
is dat je kijkt of je met conservatieve schattingen en aanpassingen van je invoergegevens wel kunt aantonen dat je voldoet. Lukt
dat ook niet, dan is de volgende stap dat
je nagaat of je de veiligheid kunt bewijzen
door het rekenmodel zelf zodanig aan te
passen dat het beter aansluit op de specifieke situatie.”
“Deze stappen zijn het beste uit te leggen
aan de hand van een voorbeeld”, zegt
Duijvestijn. “In de IJtunnel varieert het
dwarsprofiel en daarmee ook de ventilatiesnelheid. Op sommige plekken is die
snelheid lager dan impliciet is opgenomen
in het rekenmodel. In QRA-tunnels kun
je dit soort variaties niet invoeren, je kunt
alleen kiezen voor wel of geen ventilatie. Een
ander probleem was dat de afstand tussen
de vluchtdeuren in de IJtunnel sterk wisselt,
van circa 100 tot 190 meter. In QRA-tunnels
kun je echter maar één afstand invoeren.
Daarom zijn we bij de eerste stap uitgegaan
van de grootste vluchtdeurafstand en de
laagste ventilatiesnelheid, en hebben we
ook nog eens één tunnelsectie gemodelleerd
alsof daar geen langsventilatie is. Vervolgens
hebben we gekeken of we met deze conservatieve waarden aan het toetscriterium
voldeden. Dat bleek niet het geval.”
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op voor personenauto’s en vrachtwagens,
maar niet voor bussen. Zeker niet als er
veel volle bussen door de tunnel rijden,
zoals bij de IJtunnel, of zelfs alleen maar
bussen zoals bij de Abdijtunnel. Nu kun je
in QRA-tunnels de uitstaptijd bij de eerste
stap wel verhogen, maar dan moet je voor
alle reizigers uitgaan van de tijd die de allerlaatste buspassagier nodig heeft om uit
de bus te komen. Met die waarde voldeden
we niet aan de eisen. Daarom hebben we
in overleg met Rijkswaterstaat het model
zodanig aangepast dat voor een deel van
de inzittenden de uitstaptijd niet twaalf
seconden is, maar twaalf seconden of
meer, afhankelijk van de uitstapvolgorde.”

Voldoende handvatten
“De gekozen aanpak heeft bij onze tunnels uitstekend gewerkt en ik ben ervan
overtuigd dat deze aanpak ook voor
andere niet-rijkstunnels geschikt is”, stelt
Scholten. “Met de scenarioanalyses als
aanvulling op de verplichte QRA kun je
in een vroeg stadium alle risico’s goed
in kaart brengen. Daarna kun je bepalen

welke technische voorzieningen en procedures nodig zijn om die risico’s voldoende
af te dekken. Hoewel we daarbij niet direct
konden uitgaan van de Landelijke Tunnelstandaard hebben we deze standaard niet
ter zijde geschoven. Zo hebben we nadrukkelijk gekeken welke delen we konden
gebruiken en voor welke onderwerpen we
moesten uitgaan van de Tunnelwet. Verder
hebben we ervaren dat de procedure
van Rijkswaterstaat voor het aanpassen
van QRA-tunnels voldoende handvatten
biedt om aan te tonen dat je tunnel aan
de veiligheidsnormen uit de Tunnelwet
voldoet. Het vergt weliswaar meer werk en
de nodige denkkracht, maar het is goed te
doen. En door de modelaanpassingen in
overleg met Rijkswaterstaat te doen, weet
de vergunningverlener dat de veiligheid
van de tunnel niet in het geding is.”

Meer informatie
Lees meer in de V
 erdieping:
www.cob.nl/verdieping

De IJtunnel is in 1969 opengesteld. In
1997 is boven één van de ingangen
Science Center NEMO gebouwd. De
tunnel heeft een lengte van 1.139
meter met twee tunnelbuizen van ruim
9 meter breed en 4,3 meter hoog. In de
spits rijden er per uur circa 1.800 tot
2.100 voertuigen door een tunnelbuis,
waarvan 125 bussen. Door het grote
aantal bussen zijn er in de spits vaak
500 tot 1.000 personen tegelijk
aanwezig in een tunnelbuis.
(Foto: Arcadis/Bart Duijvestijn)
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Onderwijs Studenten ontwerpen RijnlandRoute
‘Leg de weg maar bovengronds aan. Dat is de meest duurzame oplossing.’ Of: ‘Kies voor duurzaam ruimtegebruik en plaats de sportvelden op de tunnel.’ Zomaar twee conclusies van studenten die aan de TU Delft
de minor Sustainable Communities volgen. In een werkcollege onder leiding van Marcel Hertogh, hoogleraar
integraal ontwerp, beheer en onderhoud van infrastructuur aan de TU Delft, namen de studenten deel aan
een werkcollege waarbij de RijnlandRoute centraal stond.
De minor Sustainable Communities is gericht op het
ontwerpen en bouwen van duurzame constructies.
Studenten leren gerichte oplossingen te bedenken
voor duurzaamheidsvraagstukken op het gebied van
water, energie, materialen en constructief ontwerpen.
In de integrale eindopdracht gaan de studenten aan
de slag met een duurzaam ontwerp voor Dierenpark
Emmen. Het werkcollege rondom de RijnlandRoute
mondde uit in een kleinschalige vooroefening.
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping
(Foto: COB)

Techniek Geslaagde afzinkoperatie bij Leeuwarden
De Haak om Leeuwarden, een nieuw stuk snelweg om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren,
gaat bij Ritsumasyl onder het Van Harinxmakanaal door. Voor de aanleg van deze kruising is de
afzinktechniek toegepast. Echter zonder pontons of mobiele kranen; alleen het drijfvermogen en
de stabiliteit van de aquaductbak werden benut. Een oude techniek in een nieuw jasje.
Joeri Vinkx,
Volker Stevin
International

Voor de aanleg van De Haak om Leeuwarden werken
Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de gemeente
Leeuwarden samen. Het project is verdeeld over vier
contracten, waarbij Boskalis hoofdaannemer is voor de
kruising met het Van Harinxmakanaal – het Richard
Hageman Akwaduct. Het bedrijf heeft ervoor gekozen de
bak voor het aquaduct in een bouwkuip direct naast het
kanaal te bouwen en het vervolgens via de afzinktechniek
op z’n plaats te brengen. De voorbouwlocatie is vervolgens omgebouwd tot toerit van de weg onder het kanaal.

Volker Stevin International, zusteronderneming van
Van Hattum en Blankevoort, was verantwoordelijk voor
het afzinkproces. “Uit kostenoverwegingen hebben we
gekozen voor een oude techniek in een nieuw jasje”,
vertelt Joeri Vinkx van Volker Stevin International. Er is
geen gebruikgemaakt van pontons of mobiele kranen,
maar alleen van het drijfvermogen en de stabiliteit van
de aquaductbak. Consequentie van deze keuze was
dat de uitvoering net iets meer aandacht vroeg, onder
andere omdat we maar heel weinig speling hadden. Zo
bedroeg de ruimte tussen de wanden van de landhoofden en die van de bak minder dan vijftig millimeter.
Dat maakte het manoeuvreren van de bak, waarvoor we
gebruik maakten van lieren op het land, extra lastig.”
Toen de bak exact op zijn plaats was gevaren – met
behulp van een realtime GPS-systeem gekoppeld aan
3D-visualisaties – is de bak gecontroleerd afgezonken.
Vervolgens kon Boskalis in de leegstaande bouwkuip
verder met de afbouw van de tunnel. Er zijn drie tunnelbuizen gerealiseerd; twee voor de vierbaans snelweg
en één voor een parallelweg.
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping

(Foto: Volker Stevin International)
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Elk nadeel...
“Havenbedrijf Rotterdam heeft optimalisering van doorvoermogelijkheden en kansen voor bedrijvigheid hoog in het
vaandel staan. Daarom wordt de komende jaren ingezet op
het zo efficiënt mogelijk benutten van de nog schaars aanwezige besteedbare ruimte. Dit geeft een dynamiek waarbij
aspecten zoals inventiviteit, samenwerking en doorzettingsvermogen belangrijk zijn.

Van 2010 tot 2012 was ik voor
Havenbedrijf Rotterdam werkzaam
in het Midden-Oosten bij Port of
Sohar in Oman. De ontwikkel- en
opstartfase waarin deze nieuwe
haven zich bevond en de zee aan
ruimte in de woestijn, zorgden ervoor dat er weinig belemmeringen
waren om infrastructuur te ontwikkelen. In een bestaande haven
zoals Rotterdam is die luxe er niet.
Er is beperkte fysieke ruimte voor
nieuwe infrastructuur, waardoor
complexe technische en operationele interacties ontstaan.
Door inzet van nieuwe oplossingstechnieken en het initiëren en begeleiden van verregaande samenwerking waarin iedereen elkaars
belangen probeert te begrijpen,
zoeken we binnen projecten naar
integrale oplossingen. De wil om er
samen uit te komen, de toevoeging
van frisse blikken en vroegtijdig
samenwerken, zorgen voor een
uitkomst die meer is dan de som
der delen. Cliché, maar waar.
Deelname aan kennisplatforms
zoals het COB dagen uit tot nieuwe
ideeën die waarde creëren, en zorgt
voor wederzijdse vooruitgang.
Vanuit verschillende oogpunten en

(Foto: Vincent Basler)

werkvelden wordt hier nagedacht
over nieuwe kansen. Kruisbestuiving en over de grenzen van je
eigen werkveld heen kijken, leveren
mogelijkheden voor integrale oplossingen voor bestaande problemen en voorkomen toekomstige
problemen.
Eén ding is zeker, op dit moment is
veel onzeker en verandert de wereld
snel. Je positie versterken is alleen
mogelijk als je met onzekerheid
durft om te gaan en adaptief blijft,
zodat je de veranderingen voor jou
kan laten werken. Alleen door op
vele fronten samen te werken en
zelf bij te dragen aan nieuwe kennis, kansen en mogelijkheden kun
je blijven groeien.”

Egbert van der Wal werkt sinds 2008
voor het Havenbedrijf Rotterdam en
is sinds kort manager engineering
van de nieuw opgezette projectengineering afdeling. Egbert is hiervoor
betrokken bij COB, CUR en samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen. Ook is hij
bestuurslid van PIANC Nederland.
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afstudeeronderzoek

Potentiële energiebesparing

Uit de
schoolt
gek lap

van ondergronds bouwen
Energiebesparing is een hot topic in de gebouwde omgeving; de bovengrondse gebouwde omgeving tenminste.
Bij ondergrondse constructies wordt het energie-aspect vaak niet meegenomen. De ruimtedruk in steden neemt
toe en daarmee ook de aantrekkelijkheid om ondergronds te bouwen. Ivana Pieters deed voor haar afstuderen
aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar de potentiële energiebesparing van ondergronds bouwen.

afstu deer der

Ivana Pieters
proj e C t

Subsurface construction
from an energy point
of view
wa a r

Universiteit Utrecht,
faculteit Geowetenschappen, departement
Innovatie-, Milieu- en
Energiewetenschappen

In Pieters’ masteropleiding Sustainable Development komen CO2-emissiereductie en energiebesparing uitgebreid aan bod. In haar zoektocht naar
nieuwe uitdagingen kwam ze mede dankzij Deltares
in aanraking met de ondergrond. Op dit gebied was
nog niet veel onderzoek verricht, wat Pieters een
mooie kans bood. Haar afstudeeronderzoek om
potentiële energiebesparingen van ondergronds
bouwen inzichtelijk te maken, draagt bij aan een
promotieonderzoek gericht op duurzaam gebruik
van de ondergrond in een stedelijke omgeving.
In de bouw- en infrastructuursector staan energyen resource-efficiency hoog op de agenda. Bodemenergiesystemen krijgen bijvoorbeeld volop aandacht. Hoe zit het echter met energie-efficiëntie
van ondergronds ruimtegebruik? Is het mogelijk om
de veronderstelde energiebesparing – vanwege de
constante heersende bodemtemperatuur – te onderbouwen en kwantificeren? Dit energiecomponent is
één van de schakels die meetellen in de duurzaamheidsafweging waartoe het promotieonderzoek
moet leiden.

Montréal
De ‘ondergrondse stad’ van Montréal is een
mooi voorbeeld van ondergronds ruimtegebruik als oplossing. Om de inwoners van de
stad te beschermen tegen de extreem koude
winters, werd in de jaren zestig gestart met de
bouw van het enorme ondergrondse netwerk
met winkels, kantoren, hotels, restaurants en
nog veel meer. Inmiddels komen er gemiddeld
een half miljoen bezoekers per dag
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Onderzoek
De aanleiding voor het onderzoek is het gegeven
dat de ondergrond een buffer vormt voor warmte.
Bovendien is de temperatuur ondergronds veel
constanter dan bovengronds. De ondergrondse
temperatuur ligt rond het langjarige bovengrondse
gemiddelde, in Nederland is dit zo’n 10°C. Hoe dieper onder het maaiveld, des te stabieler de temperatuur. Dit gegeven leverde dan ook de eerste van de
drie meest belangrijke variabelen in het onderzoek,
namelijk diepte.
Daarnaast is het de vraag wat voor gebouwen er
ondergronds geplaatst kunnen worden. In andere
werelddelen zijn er ondergrondse gebouwen met uiteenlopende functies. Verblijfruimtes zoals kantoren
of winkels aan de ene kant, maar ook gebouwen die
bovengronds veel ruimte innemen en in de regel niet
als mooi worden beschouwd, zoals parkeergarages.
Vanuit energetische context leidt een verschil in gebouwfunctie tot verschillende binnentemperaturen:
de tweede variabele.
Om de potentiële energiebesparing te bepalen,
werd de bovengrondse situatie vergeleken met de
ondergrondse situatie. Bovengronds moeten gebouwen aan allerlei eisen voldoen die zijn vastgelegd in
het Bouwbesluit. Zo kent men de EPC-waarde die
de energieprestatie van een gebouw weerspiegeld
en deze eis wordt steeds strenger. Daarom is de
derde variabele, bouwmaterialen, hierop gebaseerd.
Pieters heeft drie verschillende typen bouwschillen
gedefinieerd waarmee de ondergrondse constructies
werden vergeleken.
Het vergelijkingsproces van alle variabelen werd
gesimuleerd over een tijdperiode van vijf jaar. De
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De graﬁek laat zien dat – bij deze combinatie van variabelen – bij woonkamertemperatuur in vijf jaar tijd een energiebesparing van twintig procent mogelijk is. (Beeld: Ivana Pieters)

berekeningen laten namelijk zien dat het
instellen van een evenwicht tussen het
gebouw en zijn omgeving een aantal jaren
vergt en dat de energiebesparing niet simpelweg in een percentage uitgedrukt kan
worden zonder de samenhang tussen de
variabelen en de tijd daarin mee te nemen.

Resultaten

bouwen met woonkamertemperatuur.
Gebouwen met een koelfunctie liggen wat
betreft besparingspotentieel tussen deze
twee uitersten in. Verschillen in diepte
blijken een kleinere invloed te hebben dan
verschillen in bouwmateriaal en binnentemperatuur. Dat is een prettige bijkomstigheid, omdat dieper bouwen hogere
kosten met zich meebrengt.

De resultaten duiden erop dat vanuit een
energetisch perspectief bezien het onder
specifieke omstandigheden voordeel kan
hebben om ondergronds te bouwen. In
gebouwen waar een binnentemperatuur
van 11°C gewenst is, kan in alle gevallen
substantieel op energie worden bespaard.
Energiebesparing is het lastigst in ge-

De uitkomsten van het onderzoek openen
perspectieven voor een nadere afweging
van het ondergronds brengen van specifieke gebruiksfuncties bij bepaalde
klimaatomstandigheden. De vraag doet
zich dan voor hoe consistent het huidige
beleid is ten aanzien van het handhaven

van een thermische balans in de ondergrond. Voor WKO is er bijvoorbeeld al
regelgeving voor de thermische effecten
op de (ondergrondse) omgeving. Voor
ondergrondse gebouwen met gebruiksfuncties is deze er nog niet. Hiervoor zal
onderzocht moeten worden wat voor
effect verschillende gebouwen met verschillende functies (in de toekomst) op
de bodemtemperatuur kunnen hebben.

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

‘Voor het eerst een meer kwantitatief inzicht’
C.C.D.F. (Derk) van Ree
Senior Specialist bij Deltares
“Energy- en resource-efficiency zijn ‘buzz-words’ als het gaat om de stedelijke omgeving en ambities van de bouwsector in het streven naar
duurzaamheid en het bereiken van een circulaire economie. Ondergronds bouwen maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit, maar hoe
zit het dan met de aantrekkelijkheid hiervan uit bijvoorbeeld energie-oogpunt? Voor gebouwen wordt daarbij de EPC-index gebruikt, maar
hoe groot is nu het verschil tussen bovengronds en ondergronds bouwen als we kijken naar de energie die gebruikt wordt voor de klimaatbeheersing, die een aanzienlijk percentage van het totale energiegebruik vormt. De berekeningen die Ivana Pieters uitgevoerd heeft, geven
voor het eerst een meer kwantitatief inzicht in sturende parameters.”
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N etwerk & C ob

gezamenl i jke pl atformbi jeenkomst ordening en ondergrond/kabels en leidingen

Alle winst uit de ondergrond
Door de ondergrond slim bij bouw- en infraprojecten te betrekken, is er veel maatschappelijke winst te halen. Binnen het COB wordt daarom voortdurend gezocht naar manieren
om partijen ervan bewust te maken dat de ondergrond kansen biedt. Zo kwam het dat op
25 november 2014 twee COB-platforms hun krachten bundelden voor een bijeenkomst
voor kanskenners en kanshebbers.
Hoewel de ondergrond de letterlijke
basis is voor gebiedsontwikkeling en
bouw- en infraprojecten, wordt deze
vaak over het hoofd gezien. Zonde,
want gebruik van de ondergrond kan
een veel prettigere leefomgeving
opleveren. Voorzieningen voor kabels
en leidingen voorkomen bijvoorbeeld
dat de straat steeds open moet, en
de luchtkwaliteit in de speeltuin verbetert aanzienlijk als auto’s eronder
rijden in plaats van ernaast. Je kunt de
kansen die de ondergrond biedt echter
pas benutten als je weet dat ze er zijn.
Met dat idee hebben de COB-platforms
Kabels en leidingen en Ordening en
ondergrond op 25 november 2014
kanskenners en kanshebbers bij elkaar
gebracht. De eerste groep weet al dat

Om een bouwproject op tijd en binnen budget te
realiseren, is het essentieel om vroegtijdig en continu
aandacht te besteden aan de ondergrond. Als hulpmiddel heeft Geo-Impuls het boekje Heeft u overal
aan gedacht? uitgebracht. De publicatie maakt inzichtelijk welke risico’s er kunnen voortkomen uit de
ondergrond en hoe daarmee omgegaan kan worden.
Via www.geoimpuls.org/#product=heeft-u-overalaan-gedacht is het boekje gratis te downloaden.
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het loont om aandacht aan de ondergrond te besteden; voor de tweede
groep zou de ondergrond ook winst
kunnen opleveren, maar zij kijken nog
niet verder dan het maaiveld. Door de
groepen inzichten en ervaringen te
laten uitwisselen, leren beide partijen
wat er nodig is om boven- en ondergrond
integraal te benaderen en zo een prettige leefomgeving te creëren.

betrokken worden. Het grotere geheel
moet ook helder zijn: Wat speelt er?
Welke ambities zijn er? Waar raak je
elkaar? Bij deze casus ging het mis
doordat men elkaar niet goed begreep.
De vraag achter de vraag was niet
goed onderzocht. Tijdens het proces is
onvoldoende samengewerkt, waardoor
het resultaat niet aan de verwachtingen voldeed.

Geïnspireerd door de praktijk

Zowel de presentaties als de workshops
leverden veel eyeopeners en inspiratie
op voor de deelnemers. Inzichten die zij
direct in hun dagelijkse praktijk kunnen
toepassen, onafhankelijk van anderen.

Samenwerking is de basis, zo blijkt
uit de drie presentaties waarmee de
bijeenkomst van start ging (zie kaders).
Wanneer verschillende disciplines goed
samenwerken, komen ondergrondse
kansen vanzelf in beeld en is er winst
te behalen. Alleen is die samenwerking
nog niet zo eenvoudig. De drie sprekers
deelden de lessen die zij geleerd hebben op dit gebied.
Vervolgens was het aan de deelnemers
zelf om do’s en don’ts te formuleren.
Eén van de subgroepen boog zich over
een casus waarbij een opdrachtgever
onderzoek liet doen naar het verleggen
van kabels en leidingen. De wens was
een innovatieve oplossing, maar het
onderzoek resulteerde in een traditioneel advies. De deelnemers discussieerden met elkaar over de aanpak:
hoe had de gewenste uitkomst bereikt
kunnen worden? Er werd geconcludeerd dat de uitvraag niet aan de
juiste organisatie was gericht. Voor een
toekomstbestendige en innovatie oplossing is diversiteit nodig; er moeten
mensen met verschillende achtergronden en van verschillende afdelingen

‘‘Samenwerken kost
tijd en humeur’’
‘‘Vroegtijdig instappen
is zinvol voor iedereen”
‘‘Schik je naar de
mogelijkheden”
‘‘De tijd om zomaar je
eigen dingen te doen
is voorbij”

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping
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Henk Werksma (H2Ruimte)

Alex Hartsuiker (Liander)

Bert van Eekelen (Arcadis)

Henk Werksma beschrijft een praktijksituatie: Vincent, projectvoorbereider bij een gemeente, krijgt een
collega op bezoek die vraagt naar
de grondvervuiling van een gebied,
omdat er plannen zijn voor een
bouwproject. De grond is schoon,
maar wanneer Vincent doorvraagt,
blijkt dat er verder niet over de
ondergrond is nagedacht. Er is geen
aandacht besteed aan warmte-koudeopslag of waterberging; gemiste
kansen. Werksma deelt drie lessen
die uit de casus te trekken zijn:

Alex Hartsuiker vertelt over een
bijzondere oplossing in Zuidas,
Amsterdam. Vanwege capaciteitsgroei was er behoefte aan een
nieuw schakelstation voor de elektriciteitsvoorziening. Deze wens
bestond al jaren, maar het bepalen
van de juiste plek werd bemoeilijkt
door (onzekerheid over) toekomstige bouwontwikkelingen, hoge
grondprijzen, grote bouwdichtheid
en veel ondergrondse kabels en
leidingen. Ook het moment waarop
het station nodig is, is afhankelijk
van toekomstige ontwikkelingen.
Het plaatsen van ‘een gebouwtje
voor de elektriciteit’ blijkt niet
zonder meer mogelijk. Op initiatief
van een projectontwikkelaar kwam
er uiteindelijk een oplossing: een
schakelstation gekoppeld aan een
kantoorpand. Zo wordt het station
later ontsloten via kabels waarvoor
de grond maar op beperkte plekken
open hoeft.

Bert van Eekelen heeft bij diverse
projecten ervaring opgedaan met
integrale oplossingen die zowel
boven- als ondergronds een
meerwaarde vormen. Hij heeft deze
ervaringen mede verwerkt in de
publicatie Zeven sleutels voor een
waardevolle afweging. Tijdens zijn
presentatie gaat hij in op samenwerking: wat vraagt dat van ons? Van
Eekelen legt uit dat samenwerken
stapsgewijs gaat. Het vereist een
verandering in je eigen manier van
handelen, je moet bijvoorbeeld zelf
minder beslissingen nemen. Door je
houding en acties aan te passen, ga
je van vechtend onderhandelen over
naar samenwerkend onderhandelen, waarmee uiteindelijk een beter
projectresultaat mogelijk is.

• Wees voorbereid
Verandering is niet altijd leuk.
Het zal moeite kosten om tot de
juiste houding (‘geïnformeerd
optimisme’) te komen.
• Luister
Onder en -bovengrondmensen
denken anders. Gebruik sociale
en technische intelligentie om
het beste uit beide werelden te
combineren.
• Doen!
Bewust worden, verbinden,
verdiepen en integreren vormen
een langdurig proces. Neem tijd
en ruimte hiervoor.
Het Ontwikkelingsmodel Ondergrond van SKB is een goed hulpmiddel voor het benodigde leer- en
ontwikkelproces. Dit model laat
zien hoe je van een situatie met
weinig kennis en begrip van elkaars
vakgebied kunt komen tot een situatie waarin een integrale benadering
vanzelfsprekend is. De stappen
zijn gebaseerd op het Torenmodel
(Wageningen Business School) wat
erop gericht is betrokkenen als een
netwerk samen te laten werken.

Belangrijke succesfactor was het
sturen op een integrale aanpak van
boven- en ondergrond met alle
relevante partijen (netbeheerder,
gemeente, projectontwikkelaar).
Voor de netbeheerder bestond het
realisatieproces uit middelen, meebewegen, onderhandelen, aantrekken en afstoten. Ten tijde van de
besluitvorming over het schakelstation waren er veel partijen bij
het gebied betrokken en was de
omgeving al grotendeels ingevuld.
De vraag is of eerder een locatie
vaststellen tot een nog betere
integrale oplossing had geleid. Men
is blij met de huidige locatie. Ook is
in deze oplossing het belang van de
gemeente – een mooie omgeving
en een niet al te dure plek – meegenomen.

Ontwerpend onderzoeken – wat
plaatsvindt in een prille fase van
een project, voordat de rollen zijn
verdeeld en governance is geregeld
– levert volgens Van Eekelen het
meeste op. Tijdens het ontwerpend
onderzoeken worden kennis en
kunde van verschillende stakeholders verbonden. Er ontstaat een
ontwikkelproces waarbij er inhoudelijke verrijking ontstaat voor elke
partij. Hierbij is het belangrijk dat er
gedurende het traject interactie is
tussen de betrokkenen. Als iedereen
op zijn eigen vakgebied aan de slag
gaat en de resultaten aan het einde
bij elkaar worden gevoegd, heeft
men niet veel geleerd. Interactie
tussen alle trajectsporen zorgt
ervoor dat iedereen een collectief
leerproces doorloopt. Bij Zuidasdok
is deze manier van werken in praktijk
gebracht. Wekelijks kwamen alle
betrokken partijen een dag bij elkaar
om het werk af te stemmen en van
elkaar te leren

Edith Boonsma is sinds 2009 actief voor het COB. Als communicatieadviseur is zij nauw betrokken bij zowel het platform Kabels en leidingen
als het platform Ordening en ondergrond. Ze heeft onder meer meegewerkt
aan de handreiking Slimme regie op de ondergrond en de rapportage
Kabels, leidingen en mensen.
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kennis in
de kelders
Om kennis te kunnen verspreiden, moet je deze vaak zorgvuldig wegstoppen. De ondergrond is daar heel geschikt voor, als je maar voor een
systeem zorgt waarmee de kennis weer naar boven te halen is. Veel
bibliotheken zijn daarin geslaagd.
Ga vo
voor meer informatie naar de Verdieping: www.cob.nl/verdieping
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Lezen

Doen

Bouw Spaarndammertunnel van start

Kabels, leidingen en mensen

RIONEDdag

Op 5 januari jl. is Max Bögl Nederland in
Amsterdam begonnen met de aanleg van
de Spaarndammertunnel. Door het verkeer
ondergronds te brengen, wordt het mogelijk
de bestaande Spaarndammerbuurt en de
nieuwe Houthaven om te vormen tot één
prettige woonomgeving.

Gas, water, electriciteit... we zijn erg afhankelijk
van ondergrondse kabels en leidingen. Bovendien liggen ze veelal in de openbare ruimte. Het
is dan ook belangrijk dat het aan- en verleggen
soepel verloopt. CROW en het COB hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen
betrokken partijen.

Interactief, uitdagend, actueel en kennisverrijkend. Dat is de vernieuwde RIONEDdag. Centraal
staan riolering en het stedelijk waterbeheer in
Nederland.

De Spaarndammerdijk, met in het verlengde
de Tasmanstraat, is een van de vier grote
ontsluitingsroutes van Amsterdam. Door
naast de Spaarndammerdijk een tunnel aan te
leggen voor doorgaand verkeer, wordt de dijk
straks alleen nog gebruikt door bestemmingsverkeer. Op de tunnel komt een park (het
Dijkpark) dat in totaal vier voetbalvelden groot
wordt. Het Dijkpark vormt de schakel tussen
de bestaande buurt en de Houthaven. Naar
verwachting zal de tunnel halverwege 2017
opengesteld worden voor verkeer.

Het rapport Kabels, leidingen en mensen
presenteert de resultaten van een verkenning
naar potentiële vraagstukken en mogelijke
oplossingsrichtingen voor samenwerking bij het
ontwerpen, aanleggen en beheren van kabels
en leidingen. Er zijn interviews gehouden met
medewerkers van diverse betrokken partijen,
zoals netbeheerders, gemeenten en aannemers.
Uit de gesprekken blijkt dat er in alle fasen van
een project of gebiedsontwikkeling verbeteringen
mogelijk zijn.

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

Eerste reizigers door spoortunnel Delft
Als alle omstandigheden het toelaten, rijdt
op zaterdag 28 februari 2015 de eerste
reizigerstrein door de nieuwe spoortunnel in
Delft. Ook het nieuwe ondergrondse station
en de nieuwe stationshal gaan dan open.
Een zesdaagse buitendienststelling van het
spoor is nodig om de laatste hand aan de
tunnel te leggen. Op basis van de weersomstandigheden wordt kort van tevoren bepaald
of deze doorgang kan vinden.
Meer informatie op www.spoorzonedelft.nl

In memoriam: Henk Schroten
Met droefheid heeft het COB kennis
genomen van het overlijden van Henk
Schroten (75) op 4 januari jl. Het vakgebied
ondergronds bouwen heeft veel aan Henk
Schroten te danken.
Als voorzitter van de Stuurgroep Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur (SOVI), ook wel
bekend als de Commissie Slagter, was Henk
Schroten een van de grondleggers van het
COB. Hij zag de meerwaarde in van intensieve
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven
en kennisinstellingen en heeft zich daar altijd
actief voor ingezet. Daarnaast was hij twaalf
jaar als voorzitter verbonden aan het bestuur
van de Stichting A.M. Schreuders, waar hij samen met Ab Schreuders een grote stimulator
was voor jonge professionals.

De Onderbouwing wordt uitgegeven door het
Nederlands kenniscentrum ondergronds bouwen
en ondergronds ruimtegebruik (COB). Het COB
heeft tot doel kennis, kunde en innovatie te
ontwikkelen voor ondergronds ruimtegebruik en
ondergronds bouwen. Het COB bestaat sinds 1995.

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

Instandhouding zinkvoegen
Op 10 december 2014 is de rapportage
Instandhouding zinkvoegen verschenen,
een preventieve studie naar het ontstaan en
beheersen van lekkages in zinkvoegconstructies van afgezonken tunnels. Een waardevol
document, omdat lekkages een grote impact
kunnen hebben.
Doordat zink- en sluitvoegen niet of moeilijk
inspecteerbaar zijn, is niet bekend of vast te stellen wanneer lekkage optreedt. Ook is niet bekend
welke mechanismen zich daarbij voordoen en
wat de gevolgen daarvan zijn. Een COB-commissie met deskundigen vanuit diverse participanten heeft de problematiek onderzocht en de
resultaten verzameld in het rapport Instandhouding zinkvoegen. Het rapport is een ondersteuning bij preventief onderhoud, maar ook in geval
er op korte termijn acties gewenst zijn.
Download het rapport gratis vanaf de
kennisbank: www.cob.nl/kennisbank
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5 feb. 2015 • Beatrixtheater, Utrecht •
www.riool.net/rioneddag

PAO-workshop Ondergrond in de stad

Download het rapport gratis vanaf de
kennisbank: www.cob.nl/kennisbank

Meer informatie op www.houthaven.nl

Ontmoetingen met collega’s staan nog steeds centraal, maar de nieuwe opzet van de RIONEDdag
met vijf verschillende kennisprogramma’s biedt
meer variatie en vergt actieve betrokkenheid van
de deelnemers. Aan de orde komen onder meer:
energie uit riolering met open data door Bob Mantel
(gemeente Amsterdam), raakvlakken rioleringszorg
en beheer van de ondergrond door Enrico van den
Boogaard (GPKL) en samenwerking waterschappen
en gemeenten door Bert Palsma (STOWA).

6 feb. 2015 (oorspronkelijk 31 okt. 2014) •
Amersfoort • www.pao-tudelft.nl

Beheer en onderhoud infrastructuur
Tijdens de conferentie Beheer en onderhoud van
infrastructuur wordt u bijgepraat over de verschillende contractvormen, assetmanagement, en
instandhouding- en vervangingsvraagstukken van
kunstwerken.
Eén van de masterclasses op de conferentie richt zich
op tunnels. Het onderhoud van tunnels wordt in de
regel meerjarig aanbesteed. Binnen deze contracten
is de scopedefinitie een belangrijk onderdeel: Welke
taken worden wel/niet door de opdrachtgever uitgevoerd? Waar liggen prestatieniveaus, in het kader
van veiligheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid?
Twee adviseurs van NedMobiel geven uitleg.
18 en 19 maart 2015 • NBC Nieuwegein •
www.tinyurl.com/congres-boi
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Bent u een echte
COB’er?
Het COB is altijd in beweging. Nieuwe vragen, nieuwe antwoorden,
een netwerk dat groeit en verandert. In 2015 nemen we ook de
organisatie zelf onder de loep. Er is ruimte voor vernieuwing. We
horen graag van u!
Het conceptprogramma voor 2015-2020 is gereed en een aantal COB-coördinatoren gaat
zich weer richten op projecten bij hun werkgever; een goed moment om te kijken naar de
bezetting van het COB. Hebben we nog steeds de juiste mensen aan boord? Vraagstukken
signaleren en uitwerken, projecten opstarten, draagvlak creëren, producten opleveren, bijeenkomsten organiseren... Het COB is een netwerkorganisatie, maar de activiteiten vragen
om méér dan alleen netwerken. Een COB’er bemoeit zich met de inhoud, maar verliest
zich niet in de details. Een COB’er is een procesmanager met een technische achtergrond,
of een techneut die (menselijke) processen kan managen. Een COB’er is altijd alert op
nieuwe verbindingen en nieuwe kansen. Een COB’er is ondernemend en houdt
de vaart erin. Heeft u kennis en kwaliteiten die we eigenlijk niet mogen missen? Laat ons het ons weten! Hoe wilt u het COB komen versterken?

Goed om te weten
Om voor een rol binnen het COB-team in
aanmerking te komen, dient u werkzaam
te zijn bij een van onze participanten.
Elke rol vereist dat u regelmatig op
maandag op kantoor aanwezig bent (nu
Gouda, straks Delft). De andere uren zijn
flexibel over de week in te delen. In de
meeste gevallen gaat het in totaal om
één tot tweeënhalve dag per week.

Nieuwsgierig geworden?
Vraag het conceptprogramma
2015-2020 op en bel dan vóór zaterdag 7 februari 2015 met het COB voor
een eerste kennismaking: 085 4862
410. Ga voor meer informatie
naar www.cob.nl/verdieping

