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Herrenknecht AG is a technology and market leader in mechanized tunnelling. As the only

provider of a full range of services worldwide, Herrenknecht delivers high-tech tunnel boring

machines for all ground conditions and with all diameters - ranging from 0.10 to more than

16.0 meters.

Herrenknecht's tailor-made machines create pipeline systems for water and sewage,

for gas and oil (Utility Tunnelling) as weil as tunnelling systems for road, metro and railway

traffic (Traffic Tunnelling) around the world. Our tunnel boring machines are forging ahead

with the world's longest railway tunnel and the largest metro lines. They help tunnelling

under water with supreme accuracy and laying pipelines throughout continents.
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oorwoord

De eerste boortunnel in Nederland onder bestaande gebouwen, langste
stadstunnel van Nederland, sluitstuk van de Noordelijke Randweg
Haagse regio, beginpunt van de Haagse Internationale Ring. De
Hubertustunnel is niet onder een noemer te vangen en om meerdere
redenen een uniek project. En door de inzet van vakmanschap en
technisch vernuft bovendien een project dat zeer succesvol verloopt.

In 2004 startte de aanleg van de Hubertustunnel. De bouwterreinen aan
de Landscheidingsweg en bij het Hubertusduin werden ingericht en in
de loop van 2005 namen beide bouwkuipen steeds duidelijker vormen
aan. En niet alleen in Den Haag werden voorbereidingen getroffen.
In Duitsland werd de gigantische tunnelboormachine voor de
Hubertustunnel gebouwd. Begin 2006 werd een belangrijke mijlpaal
bereikt: de boormachine kwam in onderdelen aan in Den Haag. In circa
twee maanden tijd werd de machine opgebouwd en eind juni 2006
mocht ik bij de officiële start van het boren zijn. Een indrukwekkende
bijeenkomst waar volgens goed gebruik in de boortunnelwereld de
machine werd ingezegend en een beeld van de heilige Barbara,
beschermvrouwe van tunnelbouwers, in de tunnelmond werd geplaatst.
En de naam van de boormachine werd onthuld: Grav-in Huberta
De-Boora.

Begin juli 2006 begon De-Boora aan haar graafwerk, om maandag 13
november weer bovengronds te komen. De verwachte gemiddelde snel-
heid van 14 meter per dag werd met gemak gehaald en de verzakkingen
van de grond en van de gebouwen bovenop de tunnel waren minimaal.
Een prachtig resultaat, dat veel perspectief biedt voor toekomstige
infrastructurele projecten in Den Haag.
Medio 2007 is ook de tweede tunnelbuis van de Hubertustunnel klaar en
wordt de tunnel verder afgebouwd en aangesloten op het bestaande
wegennet. In juni 2008 is de Hubertustunnel open voor het verkeer. Het
effect van de Hubertustunnel zal snel merkbaar zijn in de omringende
woonwijken: het verkeer op de doorgaande wegen neemt naar
verwachting met meer dan de helft af, met als resultaat rustiger wegen
en een beter leefklimaat. En met de voltooiing van de Noordelijke
Randweg wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de
bereikbaarheid van Den Haag.

Pieter van Woensel, wethouder Verkeer, gemeente Den Haag
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Oe Hubertw;;tJ.lrmel vormt het sluItstuk van de N'l4. Ais de ·~l.il'melin de zomer van 2008 opengaat 1I00f verkeer is
de gehele Noordelijke Randweg Haagse Regio in bedrijf. De nieuwe stadsrandweg - die een belangrijk ·.;erbindil1g
vormt tussen Leidsl:nenveeJ'l, leiè;cnendam-Voorbl.lrg en Den Haag/Scheveningen - is van grote waarde voor Del'!

De bereikbaarhekl Wi.I'! de stad, maal' ook de leefbaarheid In het gebied verbeteren aanzienllji(. Een belang-
pwject dus, met een opvallend lange geschiedenis.

e eschiedenls vaneen nieuwe we

In de jaren dertig van de vorige eeuw dachten overheden al aan een ont-
sluiting in het noorden van Den Haag. De recessie en de Tweede
Wereldoorlog verhinderden echter de realisatie hiervan. In de jaren
zeventig werden de plannen concreter. Een strook grond werd vrijgehou-
den voor het asfalt van wat toen nog de Verlengde Landscheidingsweg
heette. In Voorburg werden alvast palen gebouwd voor een viaduct. Maar
omdat de gemeenten waardoor de weg zou lopen het niet eens konden
worden, gingen de plannen opnieuw niet door. De betonnen palen werden
begin 2001 gesloopt.

Bezwaren
Het oude plan kwam in de jaren tachtig weer op tafel. Er volgde een lange
periode van soms moeizaam bestuurlijk overleg. Binnen het gemeente-
bestuur van Den Haag werd verschillend gedacht over de wenselijkheid
van de Verlengde Landscheidingsweg. Vooral de gevolgen voor de natuur
riepen bezwaren op. Om tot een afgewogen besluit te kunnen komen,
besloten Rijk, provincie en gemeente Den Haag in 1990 om een studie uit
te voeren. Het werd een combinatie van een tracéstudie en een milieu-
effectrapportage en leverde een goed beeld op van de gevolgen die de weg
heeft voor de omgeving en de bewoners. De uitkomst van de studie was
dat de voorkeur uitging naar een weg met een regionaal karakter en een
stedelijke vormgeving. Een aanpassing van het oorspronkelijke ontwerp
volgde. In 1994 werd uiteindelijk besloten tot een definitief tracé van de
weg, de Noordelijke Randweg Haagse Regio.

Mmel.! en natuur
Het tracé van de Noordelijke Randweg loopt langs bebouwing en door
natuurgebied. Een goede inpassing van de weg in de omgeving, en de zorg
voor milieu en natuur hebben altijd centraal gestaan bij de planvorrning.
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TEI:I Tunnel Engineedng ce ns uitan"

::':;:';"::::;: : ':.:"; Tunnel Engineering Consultants (TEe) ISeen permanent samen..

:;:;: Yurmeibouwtechnieken werkinqsverband tussen DHV BV, ROYAL H;\SKON1NG lnqenieurs-

::;= ::,~u~~~ Architectenbureau 8'/ en witteveen-Bos Raadgevende ing-
::;: enieurs bv.

TEe bundelt de kennis/ expertise en ervaringen op van
ondergrondse van de drie part-

:::: Verk~rsinsta!!aties voor tunnels ners. De permanente samenwerking de continuïteit
;:;: Verkeersmanagement

:::: Explo!t.tie, beheer en onderhoud

die noodzakehik is voor het instandhouden van de veelomvat-

qebied van tunnelbouw

spoorwegen.

TEe is voor de gemeente Den Haag! samenvverking met het

lnqenieursbureau Den Haag! vanaf het eerste begin betrokken bi]

het ontwerp, contractvorrnlnq, projectbeqeteldinq, en toezicht

van de Hubertus tunnel. TEe verzorgt tevens de on line monitor-

ing van het boorproces en de daarbij optredende zettingen.



Daarom is op cruciale punten gekozen voor speciale - duurdere - oplos-
singen. Zo is de Noordelijke Randweg bij Leidschendam-Voorburg
opgenomen in een nieuwe woningbouwlocatie, Sijtwende. De weg heeft
hier een overkapping, wat 18 hectare aan bouwgrond opleverde voor
woningen en veel groen. Andere voorbeelden zijn diverse ecotunneltjes.
Deze onderdoorgangen zijn bedoeld om voor dieren die gewend zijn in
het gebied rond te trekken een veilige kruising met de Noordelijke
Randweg te creëren.

tbe
process. F'inancial C(flrt1n'itn'tt:n't

tbe State made a bored
That way tbe Sint
an iml)mtl1l'U nature

reseroe, remeins intact.
door de kerk

Ook bij de besluitvorming rond de Hubertustunnel speelde de zorg voor
de natuur een belangrijk rol. Het duurde jaren voordat de kogel door de
kerk was en er een definitief besluit viel over de boortechniek van de
HubertustunneL In 1995 wordt gesproken over een gegraven tunnel. De
eventuele sloop van het Sint Hubertuspark had een enorme commotie
onder de omwonenden tot gevolg. Zowel de omwonenden als de gemeente
Den Haag wilden graag een geboorde tunnel. Dit bleek echter te duur en
(toen nog) te risicovol. In 2000 zegt de minister extra geld toe voor de toe-
passing van een experimentele boortechniek, de Industriële Tunnelbouw
Methode (ITlVl). Een nieuwe methode, waarbij direct na het boren beton
langs de randen van de tunnel wordt geïnjecteerd. Uiteindelijk bleek de
methode te risicovol en werd het plan afgeblazen.

Inmiddels was in Nederland meer ervaring opgedaan met geboorde
tunnels. In 2002 besluit het Rijk het grootste deel van de meerkosten van
een geboorde tunnel voor zijn rekening te nemen. De Hubertustunnel
wordt een 'traditioneel' geboorde tunnel. En daarmee kan het Sint
Hubertuspark, een belangrijk natuurgebied, behouden blijven.
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De HaagseHubertust1.!rmelis geen gewoon proleet. Voor het eerst Ir! de Nederlandse wordt een
tunnel geboord onder bebouwing. Ook voor de • vaak gepokt en gemaaelde - leden van de bouwp!oeg de

van de Hl.loertl.lsturme! voor een extra dimensie.

eerst onder gebouwen door

Ir. Paul Janssen, projectmanager Hubertustunnel voor de gemeente Den
Haag, pakt er een schets bij. "Kijk, zo loopt het tracé. De tunnel begint
bij de Landscheidingsweg, op de grens van Den Haag en Wassenaar, en
eindigt zo'n 1800 meter verder in het Hubertuspark. Daar sluit de tunnel
aan op het bestaande Hubertusviaduct. Het tracé loopt onder de Oude
Waalsdorperweg, twee defensieterreinen waar onder acht in gebruik zijn-
de gebouwen wordt geboord, en kruist de Van Alkemadelaan." Janssen
wijst de Van Voorschotenlaan aan. "Dit is de plek waar we op korte afstand
van de achtertuinen van woningen boren."
Vanwege de binnenstedelijke ligging van het tracé zijn de omwonenden
actief betrokken bij de Hubertustunnel. In een begeleidingscommissie zijn
vertegenwoordigers van betrokken bewonersorganisaties actief. Vanaf de
voorbereidende fase hebben zij een stem in het project. Voor janssen is het
een interessante ervaring. "Meestal vindt boren plaats onder land of water.
Hier boren we in samenspraak met de omgeving. Een omgeving die
kritisch is, maar ook coöperatief."

Ook voor de ervaren aannemer van de Hubertustunnel, de Hubertus
Tunnel Combinatie (HTC), is het project bijzonder. De HTC bestaat uit
BAM Civiel, Wayss & Freytag Ingenieurbau en Van Hattum en
Blankevoort. Drie bedrijven met veel ervaring op het gebied van geboorde
tunnels. Terwijl het boorproces de expertise is van Wayss & Freytag, zijn
BMI Civiel en Van Harturn en Blankevoort vooral kenners van boren in
Nederlandse grond. "Wi] hebben samengewerkr bij de aanleg van de
Heinenoordtunnel'', zegt Ing. Leen de Jong, projectleider uitvoering van
de HTC. "Een belangrijk project, omdat het de eerste geboorde tunnel
van Nederland was. De grootste moeilijkheid van de Nederlandse bodem
is dat deze slap is door het grondwater. Daardoor sloot men destijds de
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Advertorial

Opname
Op de website van de gemeente Den Haag staat veel
uitgelegd over het monitoringsysteem dat bij het boren van
de Hubertustunnel wordt gebruikt. Onderdeel daarvan is de
bouwkundige opname van zowel de buiten- als binnenzijde
van maar liefst 75 panden in het directe beïnvloedingsgebied
van het tunneltracé.

In dit project zijn tijdens een informatieavond alle buurt-
bewoners uitgebreid geïnformeerd over de aard van de
werkzaamheden, hetgeen bijzonder goed is uitgepakt. De
overigens zeer betrokken bewoners waren aanvankelijk erg
kritisch maar uiteindelijk zijn op één na alle panden in de
opname betrokken. In een maand tijd zijn door Hanselman
Taxaties 75 panden nauwkeurig bekeken. Van deze panden
aan o.a. de Waalsdorperweg, Van Voorschotenlaan en Van der
Burchlaan werden alle kleinere en grote bouwkundige
gebreken nauwgezet geregistreerd en op foto vastgelegd.
Het leverde een lijst met meer dan 20.000 constateringen en
een fotoarchief met ruim 4.000 foto's op. Een overdreven
actie? Absoluut niet! Elk van deze 20.000 gebreken kan in een
mogelijke schadeclaim resulteren, zo verklaart Erik Goris van
Hanselman Taxaties de nut en noodzaak van het doen van
bouwkundige opnames. "Onze opnames zijn een zeer
gedetailleerde registratie van alle bouwkundige gebreken
aan een gebouwen daarbij wordt niets overgeslagen. Kijk, de
tunnelbouwers hebben hun beschermheilige Sint Barbara,
de andere betrokkenen hebben Hanselman Taxaties", zegt
Erik Goris met een lach op zijn gezicht.

Van een goed uitgevoerde bouwkundige opname gaat een
niet te onderschatten preventieve werking uit. Omwonenden
zullen minder snel geneigd zijn een schadeclaim in te dienen
als ze weten dat bestaande gebreken aan hun onroerende
eigendommen van tevoren nauwkeurig zijn vastgelegd.
Daarmee wordt al veel discussie over mogelijke schade
voorkomen. Onze experts zijn speciaal getraind in de
omgang met privacygevoelige omstandigheden zodat ook
de binnenopnamen die bij dit project gepland stonden
zonder problemen zijn verlopen. Dat gold hier speciaal voor
het terrein en de gebouwen van de Frederik- en Alexander-
kazerne waar je dus niet zomaar even naar binnenloopt.

punten op!
Bouwen is geen sinecure. Zeker niet in het dichtbevolkte
Nederland. Endat geldt zeker ook voor het project
Hubertustunnel. Het voortraject is gecompliceerd, voor- en
tegenstanders spelen een steeds grotere rol en de burger
wordt claimbewuster. Het is een geruststellende gedachte
voor initiatiefnemer, ontwerper, bouwer of belanghebbende
dat het risicobeheer rond een project in handen van één
onafhankelijke partij kan worden gelegd.

Dat risicobeheer begint met een gedegen bouwkundige
opname gevolgd door exacte hoogte- en trillingsmetingen
tijdens de uitvoering van een project. Maar Hanselman
Taxaties gaat nog een stuk verder. Door op een goede en
gedegen manier om te gaan met de belangen van alle
betrokken partijen kan Hanselman Taxaties als bemiddelaar
van groot belang zijn voor een goede voortgang van het
bouwproces.

In opdracht van de Gemeente Den Haag is door Hanselman
Taxaties ook de klacht- en claimregistratie ter hand genomen.
Omwonenden kunnen gedurende het gehele bouwproces
het centrale meldpunt direct aanspreken.
Is een claim terecht en wat is de relatie tot de uitgevoerde
werkzaamheden? Met de gegevens van de bouwkundige
opname en eventuele metingen in de hand zijn die vragen
vaak eenduidig te beantwoorden.

Hanselman Taxaties heeft als marktleider al meer dan twintig
jaar ervaring op dit gebied. Zowel bij kleine als bij groot-schalige
projecten kenmerkt onze aanpak zich door klant-gerichtheid,
hoge kwaliteit en flexibiliteit. Vandaar dat overheden, ontwikke-
laars, ontwerpers en bouwers, maar óók advies- en ingenieurs-
bureaus vaak al in het voorbe-reidende stadium van een project
onze inbreng vragen.

Hanselman Taxaties BV is een onderdeel van de Hartsetman
Groep met vestigingen in Oosterbeek, Rotterdam,
Groningen, Middelharnis, Enschede en Antwerpen.



mogelijkheid van geboorde tunnels in ons land uit. De Heinenoordtunnel
vormde het bewijs dat het wél kon."
Volgens Ir. Michel Langhout, projectmanager van de HTC, is de boor-
methode met name voor de omwonenden van de Hubertustunnel een
uitkomst. "Omdat het boren op een diepte van 20 meter onder de grond
gebeurt, merken de bewoners langs het tracé weinig van trillingen. Ook
blijven alle bovenliggende wegen, gebouwen en de natuur gespaard. same
Ik merk het ook aan de houding van de bewoners. Veel mensen waren voor tbe machine
de bouw van de tunnel nog argwanend, en bang voor herrie en troep.
Nu zijn diezelfde mensen enthousiast en betrokken."

Dat er bovengronds weinig merkbaar is van de bouwwerkzaamheden
onder de grond, is bijna onvoorstelbaar als je de tunnelboormachine aan-
schouwt. De tunnelboormachine is een rijdende fabriek van ruim 63 meter
lang. Op de machine wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gewerkt in
vier ploegen van tien tunnelbouwers. Helemaal voor op de boormachine
zit het graafwiel met een diameter van 10,5 meter. Dit grote wiel draait
langzaam rond en schraapt de grond laagje voor laagje los. Achter het
graafwiel zit het boorschild, een holle stalen cilinder van ruim 10 meter
lang. Het boorschild beschermt de tunnelbouwers tegen grond en grond-
water. Achter het boorschild bevinden zich twee volgwagens met alle
apparatuur, kabels en leidingen die nodig bij de bouw. De tunnel-
boormachine graaft en zet zich tegelijkertijd met hydraulische vijzels af
tegen de al gebouwde tunnelbuis. Zo drukt de boormachine zich naar
voren. Steeds als er twee meter grond is wegge graven, plaatst de machine
zelf een nieuw deel van de tunnelwand. De tunnelwand wordt gemaakt
met betonnen segmenten, die samen een ring van twee meter breed vor-
men. De erector, een beweegbare robotarm, pakt de segmenten op van de
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volgwagen en zet ze op hun plaats in de tunnelwand. Is de tunnelring
klaar, dan gaat de machine weer verder met boren. De Jong: "De boor-
snelheid is variabel, maar bedroeg het boren van de eerste tunnelbuis
zo'n 16 meter per dag. Omdat het team inmiddels zo goed op elkaar én op
de boormachine is ingespeeld, zal de tweede tunnelbuis nog sneller klaar

Ik verwacht een gemiddelde van ruim 20 meter per dag."

Hoe het komt dat tijdens het boren het zand niet instort, legt Langhout
uit. 'Tijdens het horen ontstaat een muur van grond. Dit zogenaamde
hoorfront stort zonder ondersteuning in. De hydroschildmethode voor-
komt dit. De ruimte tussen en achter de spaken van het spaakwiel wordt
gevuld met steunvloeistof: een mengsel van water en bentoniet. Bentoniet
is een plakkerige klei die, als je het met water in beweging brengt, dun en
vloeibaar wordt. In rust verandert het mengsel echter in een soort dikke
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gel. Als het water-bentonietmengsel tussen en achter de spaken van het
graafwiel zit, is het een dikke gel en geeft het tegenwicht aan de grond- en
waterdruk voor de boormachine. Hierdoor blijft het boorftont staan.
Achter het graafwiel mengt de afgegraven grond zich met het water- en
bentonietmengsel. Door deze beweging wordt het bentonietmengsel dun
en vloeibaar. Het mengsel wat dan ontstaat heet slurry. De slurry wordt via
buizen op de volgwagens van de boormachine weggepompt."

Waar de slurry uiteindelijk terecht komt, is vanaf de Landscheidingsweg
goed te zien. Aan de overkant van de Landscheidingweg, tegenover het
bouwterrein bij de startschacht van de tunnel, is een terrein ingericht met
een scheidingsinstallatie. Deze scheidinginstallatie. een soort fabriek, is
door pijpleidingen onlosmakelijk verbonden met de tunnelboormachine.
De grondbestanddelen uit de slurry worden hier gerecycled. Een systeem
van zeven cyclonen, pompen, ontwateringszeven en bakken zorgt voor
scheiding van de bentoniet en de uitgegraven grond. De bentoniet gaat
weer terug naar de tunnelboormachine. De uitgegraven grond belandt in
het gronddepot. Ook deze grond wordt weer gebruikt. Deels voor de
Hubertustunnel, maar ook voor andere projecten bijvoorbeeld als onder-
grond voor nieuwe wegen. Om de geluidshinder voor de omgeving te
beperken, is de scheidingsinstallatie geheel ingepakt.

Uniek systeeem
Hoewel het nog tot de zomer van 2008 duurt voordat de Hubertustunnel
open gaat voor verkeer is de eerste mijlpaal bereikt. De eerste tunnelbuis
is geboord. En projectleider janssen kan niet anders dan tevreden zijn.
"De eventuele zettingen of verzakkingen van de grond zijn een zeer
belangrijk aandachtspunt bij dit project. Juist de binnenstedelijke locatie
van de Hubertustunnel maakte het noodzakelijk om hier streng mee om te
gaan. Met HTC heeft de gemeente dan ook strikte afspraken gemaakt en
prestatie-eisen neergelegd. Voor elk gebouw dat boven of vlak naast het
boortracé ligt, is de maximaal toelaatbare zetting vastgesteld. Al deze
panden zijn vooraf geschouwd. De scheuren die soms in de oude defen-
siegebouwen zaten, zijn vooraf vastgelegd op foto's en voorzien van
scheurwijdtemeters. Tijdens het boorproces meet Fugro Ingenieurs-
bureau 24 uur per dag de zettingen boven en in de grond. Acht meet-
stations houden alle bewegingen van het maaiveld en van de bebouwing op
de millimeter nauwkeurig in de gaten."

janssen loopt naar een computer in de bouwkeet. "Alle meetwaarden wor-
den doorgegeven aan een computer en zijn hier direct zichtbaar. Maar ook
de bestuurder van de tunnelboormachine kan de gegevens onder de grond
bekijken en daar eventueel op bijsturen." Het goede nieuws is dat HTC
erin slaagt om gemiddeld maar zo'n 5 millimeter zettingen aan het maai-
veld te veroorzaken. Volgens janssen zijn de verplaatsingen van gebouwen,
wegen en grond nog nooit zo goed in de gaten gehouden als tijdens de
bouw van de Hubertustunnel, "Dit monitoringsysteem, en de snelheid
waarmee gegevens aan elkaar worden gekoppeld is uniek."
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normaal?
Veilig leven en werken is niet vanzelfsprekend.
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De piek waar Hagenaars straks de HubertustunneJ inrijden, is door prehtstorische Hagenaars gebrul!<t ais grafveld.
Dat hebber; archeologen van de gemeente Den Haag olitdei<t, die rond het tracé uitgebreid archeologtsch
onderaeek verrichtte!'!.

Archeologische vondsten rond het tracé

Voor de bouw van de Hubertustunnel, in 2004, is door de archeologen
onderzoek gedaan bij de tunnelingang aan de Landscheidingsweg. Het
onderzochte gebied ligt op de 'Oude Duinen'. Deze duinenrij is ontstaan
rond 2000 voor Christus, toen de kust ter hoogte van de Oude
Waalsdorperweg lag. De opgravingen van de archeologen geven een mooi
beeld van de bewoningsgeschiedenis van het Haagse duingebied. "Het is
een plek waar door de eeuwen heen van alles is gebeurd", vertelt drs.
Corien Bakker, hoofd Archeologie van de gemeente Den Haag. "De oud-
ste resten die we hebben gevonden dateren vermoedelijk uit de Midden
Bronstijd, ongeveer 1500 voor Christus. Het zijn scherven, aardewerk,
pijlpunt jes, weefgewichten en huttenleem. Zo'n duizend jaar later, in de
IJzertijd, is het gebied opnieuw in gebruik genomen. Het terrein is toen
als grafveld gebruikt. De archeologen troffen 16 crematiegraven aan.
Volgens Bakker een bijzondere vondst. "In Den Haag zijn nog niet veel
graven uit de Ijzertijd ontdekt. Doden werden toen gecremeerd, waarna
de as in een klein kuiltje werd bijgezet. Tegenwoordig blijft er na een
crematie uitsluitend as over. Deze graven waren herkenbaar aan stukjes
witverbrand bot."

Mh::Jdeleel.!wse boeren
Uit aangetroffen sporen van een l3e eeuwse boerderij, blijkt dat er in de
Middeleeuwen opnieuw mensen woonden in het gebied. Op het erf zijn
tien cirkelvormige greppels gevonden. Hierin lagen zaden en verkoolde
granen. Waarschijnlijk dienden deze cirkels voor opslag van granen.
Bakker en haar team vonden ook ploegsporen. "Vermoedelijk
verbouwden deze Middeleeuwse boeren graan en hielden ze vee. Naast de
boerderij lag een skelet van een hond. Het fenomeen huisdier bestond
toen dus al. Ook zijn glissen gevonden, primitieve schaatsen die van bot-
jes werden gemaakt."
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Avontuur én een vaste baan? Bij ons gaat dat wél
samen.
Ben jij een professional met ambitie, gedrevenheid, kennis en ervaring? Op zoek naar meer ontwikkelingsmogelijkheden? Word dan

interim-professional in vaste dienst bij Vacht en geef je carrière een versnelling. Of ga met hulp van Vacht op zoek naar dé perfecte

baan bij een ander vooraanstaand bedrijf.

Vacht levert een substantiële bijdrage aan de Hubertustunnel. AI sinds de start van het project werkt een van onze

interim-professionals Civiele Techniek ais toezichthouder Toeritten aan de totstandkoming van de tunnel. Wil jij ook

bij zulke grote civiele projecten betrokken zijn? Meld je dan snel bij ons aan.

INTERIM-PROFESSIONAL CIVIELE TECHNIEK Goede arbeidsvoorwaarden

VACHT ZUID-HOLLAND Je komt in dienst van Vacht. Voor de regio Zuid-Holland zijn wij op zoek naar interim-professionais

Civiele Techniek. Vanuit een vast dienstverband kun je aan de slag als beleidsmedewerker, projectleider, GIS-specialist,

calculator, uitvoerder, werkvoorbereider, of projectmanager. We hebben interessante interim-opdrachten bij aannemers,

ingenieursbureaus en gemeenten. Je hebt minimaal een afgeronde hts-opleiding en drie jaar relevante werkervaring.

Verder ben je proactief, communicatief vaardig en resultaatgericht. Oplèidingsmogelijkheden en coaching zijn binnen

Vacht volop aanwezig. Bel voor meer informatie Kees Lodewijkx 06 51116182.Ref.nr. 2120265.

Herken je je In deze vacature?

Ga ervoor en geef je carrière een versnelling. Kijk op www.yacht.nl hoe je kunt reageren. Je vindt de vacatures terug met het bijbehorende

referentienummer. Of kijk op onze website voor de meest recente vacatures.

Vacht lost capaciteitsvraagstukken op bij toonaangevende organisaties in Nederland door de inzet van hoogopgeleide vakspecialisten. Gedreven

door ambitie, gericht op resultaat. Tijdelijk, permanent of voor de duur van een project. Vacht. interim-professionals. Van Betekenis.

AT Osborne B.V.

Europalaan 40

Postbus 8017

3503 RA Utrecht

T 31 302942741

F 31 30293 6944

info@atosborne.nl

www.atosborne.com
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De gemeente Den bouwt de Hu!:lertust.mne! in sameespraak met {je cmlg<~\I!I~g.Al \lanaf de prille vcerberet-
d~nge!'i van l1et pmJect Is er Intensief o\ledeg met een begeïeid!ngsc>:>mmissle. Een onafhankelijke voorzl1:ter leidt
de bijeenkomsten.

e kunnen écht wat veranderen"

In de begeleidingscommissie Hubertustunnel zijn 15 bewonersorganisa-
ties actief. Eens in de 6 weken zitten deze vertegenwoordigers van de
omwonenden langs het tracé rond de tafel met de gemeente. "Een goede
vorm van communicatie", oordeelt de heer Ringers, die de bewoners van
de Else Mauhslaan vertegenwoordigt. "Dit werkt beter dan formele
inspraakprocedures of gesprekken met de wethouder. We kunnen ook
écht wat veranderen. In de eerste plannen zou bijvoorbeeld het Bospark,
een stuk natuur aan de voorkant van onze appartementen, moeten ver-
dwijnen. \Vij hebben gevochten voor het behoud van deze groene strook.
Met succes."

Neighbours also invol7..'ed
A committee 15 loert!

ani!
an
involved in tbe construction
Huhertustunnel. Tbe memhers
tbat tbe 71u,mi,;iptltity

8etn::H.lwOare
Voor de heer Van Musschenbroek Gréve, voorzitter van Wijkvereniging
Benoordenhout, is het duidelijk dat de gemeente de omwonenden serieus
neemt. "Het feit dat er een begeleidingscommissie met een onafhankelijke
voorzitter wordt geformeerd zegt genoeg." Volgens Van Musschenbroek
Gréve zijn de mensen in de wijk blij met de komst van de Hubertustunnel,
"De Waalsdorperweg zal namelijk veel rustiger worden. Eigenlijk is onze
belangrijkste zorg de uitstoot van gassen aan de uiteinden van de tunneL
Daar is de gemeente dan ook drnk mee bezig. Zo is er een rapport
gemaakt, waaruit blijkt dat de uitstoot binnen de perken blijft. Toch
blijven we dit in de gaten houden."

Bij de heer Kingma, van de Bewonersvereniging Van Voorschotenlaan,
staan meer aandachtspunten op de agenda. "De komst van de tunnel is
goed, want onze woonomgeving wordt rustiger. Maar onze bewoners
willen ook dat de bouw netjes verloopt en zonder schadelijke gevolgen
voor hun huis." Kingma, die zijn rol omschrijft als 'vertolker van de gevoe-
lens van de bewoners', vindt dat de gemeente serieus met die signalen
omgaat. "Dat hangt ook samen met de betrouwbare opstelling van een
straat. Als je iets wilt bereiken, moet je de vergaderingen niet missen en
continu op de hoogte zijn van wat er speelt."
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Ais de H!.lbertus'~l.Irmelkj 2008 klaar ls, wacM nog een helangrljk de he;'lmk!1tlng\!ilJl de beide u!t,garJgen

van de ttmnel. Voor de hml1e!mond in he! Sint Hube:rtusp<Jrk ligt !let ontwerp al klaar. Drie betrokkenen uit de
begeleldlngscosemisste vertellen erover,

E NATUU

Vanaf de eerste plannen voor de aanleg van de Hubertustunnel delen de
omwonenden en de Haagse natuurorganisaties een zorg: de aantasting van
het Sint Hubertuspark. Zeker in de jaren '90 was de onrust groot. Dan
wordt namelijk nog gesproken over het bouwen volgens de traditionele
open tunnelbouwmethode - een gegraven sleuf die later wordt afgedekt.
Ook de gemeente Den Haag heeft moeite met de consequenties van deze
bouwmethode voor de natuur. Maar met de toezegging van de minister
om extra geld beschikbaar te stellen voor een geboorde tunnel zijn in 2000
de gevreesde consequenties van de baan. Het bijzondere Sint
Hubertuspark blijft grotendeels intact. Onvermijdelijk is wel dat een klein
deel van het park, rondom de tunnelmond, ingericht wordt als bouwter-
rem.

Maai,m {HlultdmmiHl
Inmiddels is de gemeente, in samenspraak met omwonenden, bewoners-
en natuurorganisaties, tot een ontwerp voor de herinrichting van dit
bouwterrein gekomen. Omdat ook het beheer van de rest van het Sint
Huberruspark aan actualisatie toe was, is een complete beheervisie voor
het park gemaakt.
De heer Zeper heeft een goed gevoel over de beheervisie. Binnen de
GSBO, een koepelorganisatie voor Scheveningse bewonersorganisatie, is
hij voorzitter van de werkgroep grote groengebieden in Den "Als
we niet zo intensief met de gemeente hadden gecommuniceerd, had dit
plan er niet gelegen. Er zijn precieze afspraken gemaakt over het beheer
van het park. Wat we maaien, wanneer we maaien en welke bomen we
uitdunnen, het staat allemaal vast. Ook als de Hubertustunnel klaar, is
blijft er een platform met bewoners bestaan. Zij zullen in de gaten houden
of de afspraken worden nageleefd."
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Op bouwkundig en civiel maar ook op mechanisch en elektrisch gebied heeft NEBEST B.V. haar marktaandeel het afge-
lopen jaar spectaculair zien stijgen. Onze oorsprong ligt in advisering op het terrein van beheer en onderhoud van
infrastructuur, gebouwen en installaties, maar de afgelopen 5 jaar hebben wij ons ook sterk ontwikkeld op het gebied van
nieuwbouwprojecten. Daarnaast weten opdrachtgevers ons steeds vaker te vinden voor ontwerpen, bestekken, toezicht,
directievoering enzovoorts. De renovatie van het Rijksmuseum, de aanleg van de HSL (o.a. Groene Hart Tunnel), de
Hubertustunnel, de Westerscheldetunnel, de Euromax Terminal en rijksweg A73 alsook de renovatie van de Ag zijn
voorbeelden van projecten waarop NEBEST B.V. werkzaam is (geweest), los van vele opdrachten die zijn uitgevoerd voor
provincies, gemeenten, bedrijven zoals Corus, NAM, RET, BAM, KWS, Heijmans etc. Op onze website (www.nebest.nl)
kunt u meer details vinden.

Op dit moment heeft NEBEST B.V. meer dan 60 medewerkers. Om de voortdurende toename van werkzaamheden het
hoofd te kunnen bieden, zijn wij op zoek naar (veel) nieuwe enthousiaste werknemers die ons verder willen helpen groeien.

Wij zoeken:

TOEZICHTHOUDERS I DIRECTIEVOERDERS CIVIEL
Wij bieden:

• Een dynamische en groeiende werkomgeving
• Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
• De mogelijkheid tot ontplooiing in de vorm van werkzaamheden en bijbehorende opleidingen

Voor nadere informatie over deze vacatures (MBO-/HBO-niveau) kun je contact opnemen met
Jeroen de Goeij of Kees van der Veen.

Construction All Risksverzekering:
zekerheid bij miljoeneninvestering

Een bouwproces 15 aard erbi] betrokken zijn.

Tijdens proce$ !kunnen schaden is vvelke part!j

De Construction Aii verzekering biedt financiële zekerheid voor betrokken partijen

de Europese

aanb'25teding plaatsing Construction de
miijoenenirlves:terirlg van de Gemeente Den meer iniomliltie Frits tel. 020 '!30 561

Risicoman em e n t «l> Employee Benefits 0$ Verzekeringen



Struikgewas
Ook over de nieuwe inrichting van het gebied rondom de tunnelmond
heerst tevredenheid. De herinrichting krijgt een natuurlijke uitstraling, die
goed past bij het historisch ontwerp van het park - in 1931 bedacht door de
'Haagse School' architect Co Brandes. Er komt een geleidelijke overgang
van laag duingrasland naar een brede zone met struiken, die aansluit op het
bestaande bos. De heer Schreiner vertelt dat hij, als vertegenwoordiger van
de Haagse Vogelbescherming, vooral invloed 'wil uitoefenen op de keuze
van de beplanting. "In het Sint Hubertnspark leven zo'n 35 soorten vogels.
Ook heel bijzondere zoals de groene specht en de sperwer. Juist de helling
waar nu de tnnnelmond uitkomt, was een dicht begroeide helling waar veel
vogels zaten. We sturen vooral aan op nieuwe beplanting waar vogels zich
in thuis voelen. Bijvoorbeeld in meidoorn, een struik met grote stekels waar
vogels graag hun nest in bouwen. Of sleedoorn. Dit is een besdragende
struik met stekels, die zowel voeding biedt als een veilige broedplek. Het is
belangrijk dat deze struiken daar straks een plek krijgen."

Unieke plek

Volgens Ans Hendrikse, senior beleidsmedewerker Stedelijke Structuren
van de gemeente Den Haag, is het Sint Hubertnspark een unieke plek in
Den Haag. "Het is een binnenduingebied met bos, struiken en open zand-
plekken. Omwonenden komen er graag en juist door de variatie in hoge
en lage begroeiing leven er ook veel soorten dieren. De beheervisie die nu
op tafel ligt, zal in de komende tien jaar de bijzondere eigenschappen van
het natuurgebied versterken. Bijvoorbeeld door het verdwijnen van ver-
sleten banken en papierbakken, uitbreiding van open zandplekken en de
verwijdering van ongewenste plantensoorten rondom de zandvlaktes." Op
de totstandkoming van de beheervisie kijkt Hendrikse met een goed
gevoel terug. "Dat proces is frappant verlopen. Zeker in het begin was er
sprake van enige scepsis. Maar naarmate de plannen voor de beheervisie
meer vorm kregen, is de stemming binnen de begeleidingscommissie
omgeslagen. In goede samenspraak is een nieuw plan ontstaan. En laten
we wel zijn, als gemeente ben je dat simpelweg verplicht. We doen ons
werk voor de burger."
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