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THEMA: MINDER HINDER
Ondergronds ruimtegebruik levert bovengronds veelal rust
en ruimte op – en dus minder hinder. Maar in de bouw- of
renovatiefase komt er vaak juist hinder bij. In deze Onderbouwing ideeën om dat zoveel mogelijk te voorkomen.
De weg naar minder hinder is ingezet
(Foto: Vincent Basler)

Rite de passage

Op ontdekkingsreis in het onbekende

We hebben ons lang gericht op het maken van nieuwe
kunstwerken. Nu breekt er een nieuwe tijd aan, waarin
nieuwbouw moet samengaan met renovatie, beheer en
onderhoud. Hierbij gaan uitdagingen voor de korte termijn strijden met die voor de lange termijn. Welke van
die uitdagingen willen we eigenlijk aangaan?
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Er is een vliegende start gemaakt met het verminderen van hinder
bij tunnelprojecten. De ambities die vorig jaar werden uitgesproken
in de langetermijnvisie op tunnels, hebben via het tunnelprogramma hun weg gevonden naar de praktijk.
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Leidinginspecteurs van de toekomst: kunststofballen ter grootte
van een pingpongbal, gevuld met microscopisch kleine sensoren.

Hoe is het met de meest duurzame tunnel van Europa?
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Bij de Rotterdamsebaan springt de aandacht voor het voorkomen
en beperken van omgevings- en milieuhinder eruit.

OAT geeft vrijheid
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Ondergronds afvaltransport bevordert leefbaarheid en ruimtelijke

In het COB-netwerk leeft zorg voor het functioneren van onze leefomgeving op de lange termijn. Renovatie, beheer en onderhoud krijgen
niet vanzelf de aandacht die ze verdienen. Dat heeft veel te maken met
zichtbaarheid en tempo; zo kan de opening van een nieuwe tunnel meer
aandacht trekken dan de veel complexere renovatie van een bestaande.
Ook speelt mee dat het soms moeilijk is ergens een geldbedrag aan te
hangen: als een (toekomst)waarde zoals minder hinder niet goed in euro’s
kan worden uitgedrukt, komt het niet in de afwegingenmatrix terecht en
wordt het door een bestuurder niet in zijn besluitvorming meegenomen.
Het functioneren van onze leefomgeving op lange termijn moet dus niet
rusten op kortetermijnopbrengsten en scoringsdrift in de media of in de politiek, maar op een overdacht en gedeeld plan dat meer naar systemen kijkt
dan naar objecten. Bij gebrek aan beter noem ik dat maar even visiegedreven werken. De uitdaging verschuift dan natuurlijk wel naar het maken en
delen van zo’n visie. Daar is op intellectueel niveau vooral geduld en dialoog
voor nodig, maar op praktische niveau zeker ook het willen experimenteren
en leren: je kunt nu eenmaal niet alles op voorhand bedenken.
Als we gaan leren in de praktijk van project naar project, dan is het zaak
om het geleerde voortdurend met elkaar te delen, en te koppelen aan het
verbeteren van de plannen. Vanzelfsprekend moeten we dan de bovenliggende doelen, zoals meer waarde en minder hinder, goed in het zicht
houden. Hoe mooi zou het zijn om over een aantal jaren vast te stellen dat
we kunnen renoveren zonder dat een tunnel dicht hoeft, de straat weer
openligt, een weg moet worden afgesloten. Hoe mooi zou het zijn om de
technologische ontwikkelingen in de industriële automatisering en de
sensor- en materiaaltechniek de komende tijd volledig uit te buiten.

kwaliteit. Dat concludeert een studie uitgevoerd in Rotterdam.

Hinderbeperking door strakke, slimme logistiek in Utrecht
plaatsvinden, is een integrale visie op hinderbeperking essentieel.

PRAKTIJK
Gesprekstafels aan de slag met brandwerendheid tunnels

Zilveren jubileum voor Museonder
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Het ondergrondse museum werd ontworpen door een vijfdejaars
student aan de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven.

‘Dat maakt het allemaal veel eenvoudiger’
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Twee ondergrondse parkeergarage in hartje Leiden: in hoeverre is
het omgevingsmanagement te vergelijken?

NETWERK&COB
COB-congres 22 juni 2018

18

Hoe zorg je voor meer waarde en minder hinder? Het COB-netwerk
onderzoekt dit niet alleen in het tunnelprogramma: op het
COB-congres 2018 laten participanten zien hoe dat werkt op alle
ondergrondse vakgebieden. U kunt ‘s middags kiezen uit liefst
eenentwintig subsessies!

EN VERDER

Merten Hinsenveld
Directeur COB
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Vorig jaar werd bekend dat de brandwerendheid van vier
rijkstunnels bij een megabrand aanmerkelijk slechter is dan
gedacht. Ben van den Horn, coördinator van het KPT, vertelt wat
er sindsdien door de betrokken partijen is gedaan.

Een rite de passage laat zien dat er een nieuwe tijd is aangebroken. Een
tijd waarin we gaan letten op meer waarde en op minder hinder, er nieuwe
rollen worden opgepakt en we de toekomst in eigen hand nemen. Wie
weet is het COB-congres op 22 juni aanstaande een mooi moment voor
een rite. Bent u erbij?

merten.hinsenveld@cob.nl of 085 - 4862 410
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Omdat in Utrecht zoveel projecten, privaat en publiek, tegelijkertijd
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COB-UPDATE

Nieuwe participanten
Drie nieuwe aanwinsten voor het COBnetwerk in de eerste maanden van 2018!
Max Gip is als adviesbureau en software-ontwerper
een belangrijke speler in de wereld van assetmanagement. K_Dekker is een aannemings- en ontwikkelingsbedrijf dat werkt aan uiteenlopende bouw- en
infrastructurele projecten. DON Bureau richt zich op
opdrachtgevers en eigenaren van infrastructurele
objecten en zet zich vooral in voor optimaal beheer.

Doe mee met het
tunnelprogramma!

Nieuwe platformcoördinator

Het begon met een langetermijnvisie
op tunnels. Inmiddels staat er een
tunnelprogramma met vier ontwikkellijnen en (tot nu toe) negen
projecten. In die projecten zijn nog
allerlei rollen te vervullen, van projectleider en secretaris tot expert en
afstudeerder. Kijk op de website voor
meer informatie.

Het platform Beheer en
onderhoud heeft een
nieuwe coördinator:
Hans Janssens van DON
Bureau. Hans is al vele
jaren betrokken bij de
realisatie en het onderhoud
van wegtunnels. Op het COB-congres
kunt u met hem kennismaken.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Save the date

Groeiboek cybersecurity

27 nov. 2018
In samenwerking met internationale partners organiseert het COB op 27 november
2018 het congres Beyond a tunnel vision.
Omcirkelt u de datum vast in uw agenda?
Het internationale congres richt zich op de uitdagingen en kansen van de renovatieopgave in de tunnelsector. In de digitale nieuwsbrief en op LinkedIn leest
u binnenkort de oproep voor onderwerpen.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Over cybersecurity is weliswaar veel informatie beschikbaar, maar vaak is het
moeilijk hierin de juiste weg te vinden en goede afwegingen te maken. Een COBwerkgroep heeft daarom voor tunnelbeheerders een handreiking opgesteld.
De handreiking stelt de tunnelbeheerder
in staat de weerbaarheid van zijn object te
beoordelen en zijn processen op gebied van
cybersecurity zodanig te optimaliseren dat
tijdig de juiste maatregelen worden kunnen genomen om veiligheidsincidenten te voorkomen
of te beheersen, en eventuele effecten bij een
incident te mitigeren. Hoewel de handreiking

gericht is op beheerders, biedt hij informatie
voor alle betrokken partijen binnen de tunnelsector en in alle projectfases. De handreiking is
gepubliceerd als groeiboek, zodat de inhoud gemakkelijk kan worden aangevuld en bijgewerkt.
Het groeiboek is online te raadplegen op
www.cob.nl/groeiboek/cybersecurity.

COB-website in een nieuw jasje
Na het logo was de website van het COB aan de beurt. De online vormgeving is vernieuwd, zodat ook deze beter aansluit bij de huisstijl. Bovendien is de website verder geoptimaliseerd voor gebruik op smartphones en tablets.
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Noord/Zuidlijn
gaat open
Op 22 juli 2018 is het zover: dan
rijdt er in Amsterdam het grootste
deel van de dag iedere zes minuten een
metro over de Noord/Zuidlijn. Na ruim
vijftien jaar bouwen komt er een einde
aan dit immense project.
Het tracé van de Noord/Zuidlijn is bijna tien kilometer lang en ligt grotendeels onder de grond. De
metrolijn begint bovengronds in de omgeving van
het Buikslotermeerplein in Noord en gaat vervolgens
onder het IJ en het Centraal Station door. Daarna gaat
de lijn ondergronds verder via een boortunnel onder
het centrum tot aan het Scheldeplein. Vanaf daar is
een tunnel op traditionele manier aangelegd, met
een open bouwput. Iets voorbij de RAI komt de lijn
bovengronds en eindigt bij station Amsterdam Zuid.
De eerste schop ging in 2002 de grond in. Bouwtechnisch gezien kent de Noord/Zuidlijn drie
ondergrondse hoogtepunten: de afzinktunnel
onder het IJ en het monumentale Centraal Station,
de boortunnel onder het historische centrum van
Amsterdam en een aantal diepgelegen stations in
een dichtbebouwde stedelijke omgeving. Voor het
afzinken van de tunnelelementen onder het Centraal
Station moest de oorspronkelijke fundering, die
bestaat uit duizenden houten palen, deels worden
verwijderd en worden vervangen door een nieuwe
funderingsconstructie. De boortunnel tussen het
Damrak en het Scheldeplein loopt vrijwel geheel
onder bestaande straten. Door alle voorbereidingen,
innovatieve technieken en het zorgvuldige werk van
de boorploegen zijn de gevolgen van het boren op de
omgeving zeer beperkt gebleven. In 2013 werd het
boorproject beloond met de Schreudersprijs.
Het nieuwe ondergrondse metrostation van
Amsterdam Centraal (hier op de foto) wordt ook wel De
Kathedraal genoemd vanwege de enorme afmetingen.
Op dit station stappen straks dagelijks 35.000
reizigers in de metro op de Noord/Zuidlijn. Het
metrostation werd ontworpen door Jan Benthem van
Benthem Crouwel Architecten. Dit bureau maakte
het ontwerp van zeven stations. Rokin, Vijzelgracht,
De Pijp en Europaplein bevinden zich ondergronds.
Onder de Ferdinand Bolstraat in De Pijp liggen de
perrons onder elkaar op 16,5 en 26,5 meter diepte.
Lees meer in de Verdieping: www.cob.nl/verdieping.
(Foto: Gé Dubbelman – Noord/Zuidlijn)
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TUNNELPROGR AMMA

De weg naar minder
hinder is ingezet
Er is een vliegende start gemaakt met het verminderen van hinder bij
tunnelnieuwbouw- en -renovatieprojecten. De ambities die vorig
jaar werden uitgesproken in de langetermijnvisie op tunnels,
hebben via het tunnelprogramma van het COB hun weg
gevonden naar de praktijk. De komende jaren werken
nieuwbouw- en renovatieprojecten samen in

Minder
hinder is
een van de
speerpunten die
volgen uit de langetermijnvisie op tunnels die
eind 2016 werd gepresenteerd.
Uitgangspunt in de overweging was het
feit dat tunnelprojecten – nieuwbouw en
renovatie – vrijwel zonder uitzondering in
druk en complex stedelijk gebied liggen. In
de Randstad, waar het inwoneraantal het
komende decennium ook nog eens met
bijna een miljoen zal groeien, zijn afsluitingen en stremmingen niet alleen lastig
en kostbaar, maar ook potentieel ontwrichtend. Dat geldt voor de hele levenscyclus van een tunnel. Aanleg en renovatie
zijn tijdelijk. Assetmanagement is blijvend.
Het operationeel management en het
onderhoud zijn dan ook de aspecten waar
hinderbeperking de grootste impact heeft.
Door renovatieopgaven zo veel mogelijk te
integreren in het reguliere onderhoud, wil
het COB-netwerk het aantal renovatieprojecten met tachtig procent laten dalen en
onderbrengen in regulier onderhoud. Het
tunnelprogramma zet in op meer monitoring en het ontwikkelen van kennis over de
actuele staat van tunnels.

De
tunneltweeling
voor de A16,
TWIN-16, is van
meet af aan belangrijk
als communicatie- en ontwerptool. Hiermee is het mogelijk
om management, tunnelbeheerders en
verkeersleiding in een vroeg stadium te
betrekken en hun zeer relevante praktijkervaring te laten landen in het definitieve
ontwerp. Het bevoegd gezag, veiligheidsbeambten en hulpdiensten kunnen in de
virtuele omgeving al ervaring opdoen en
zich op de toekomstige praktijk voorbereiden. De toevoeging van gamingfunctionaliteit aan TWIN-16 maakt het mogelijk
op allerlei terreinen realistische testen uit
te voeren en op te leiden, te trainen en te
oefenen voordat de tunnel beschikbaar is.
Overall leidt de tunneltweelingaanpak tot
een grotere mate van voorspelbaarheid.
Niet alleen ten aanzien van het dagelijks
gebruik, maar ook ten aanzien van beheer
en onderhoud en de afhandeling van
calamiteiten. Het resultaat van een tunneltweeling is een tunnel als object in zijn
omgeving, veilig, met een minimum aan
hinder gedurende de hele levenscyclus, en
aanpasbaar als die omgeving om andere
functionaliteit vraagt.

(tot nu toe) negen COB-projecten.

Palet aan oplossingen
Het beperken van hinder kan op verschillende manieren. Het gaat niet alleen om
slimmere en snellere bouwmethoden die
minder overlast veroorzaken, maar ook
om oplossingen op het gebied van wet- en
regelgeving die zorgen voor snellere procedures en besluitvorming. Andere opties
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zijn het werken met simulatiemodellen,
het benutten van de kracht van computers
om alle opties door te rekenen en ontwerpen te optimaliseren, en het vroegtijdig
testen van installaties en de bediening
daarvan. Die overwegingen komen terug
in de vier ontwikkellijnen van het tunnelprogramma: Civiel anders (ver)bouwen,
Digitale tunneltweeling, Tunnel waardevol
in zijn omgeving en Adaptieve installaties.
De eerste twee ontwikkellijnen leveren nu
al een bijdrage aan een aanpak die leidt tot
het verminderen van hinder.

TWIN-16
Nog geen jaar nadat de digitale tunneltweeling als ontwikkellijn in het tunnelprogramma werd opgenomen, is de eerste
integrale tunneltweeling in ontwikkeling.
Het consortium De Groene Boog (Besix,
Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel
en TBI), aannemer van de tunnel die de
snelwegen A13 en A16 moet verbinden,
gaat een volledige digitale tweeling van de
tunnel ontwikkelen. Elementen van een
tunneltweeling – bijvoorbeeld een virtuele
omgeving voor opleiden, trainen, oefenen
(OTO) – bestonden al. Het is echter voor
het eerst dat een tunneltweeling wordt
ontwikkeld voor de gehele levenscyclus van
de nieuw aan te leggen tunnel.

Modulair renoveren
Ook modulair renoveren moet tot minder
hinder leiden. Het COB-netwerk wil vanuit
het tunnelprogramma samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers werken
aan een blauwdruk of afwegingskader
voor scenario’s van tunnelrenovaties. De
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Heinenoordtunnel in de A29 is een voorbeeld van
een verbinding die een cruciale rol heeft in het
verkeerssysteem en waarvoor geen goede omrijroute beschikbaar is. De maatschappelijke kosten
van het niet-beschikbaar zijn van de Heinenoordtunnel worden geschat op twee miljoen euro per
dag. Conclusie: renovatie moet plaatsvinden ‘met
de winkel open’. En in feite geldt dat voor bijna elk
tunnelrenovatieproject in de Randstad.
Modulair renoveren gaat over tijd (werken op
verkeersluwe momenten), systemen (plug-andplay-vervangen) en het zodanig in behapbare
stukken opdelen van civiele werkzaamheden
dat na elke stap (elke modulaire verbouwing) de
beschikbaarheid en de veiligheid ten minste voldoende zijn voor een probleemloze beschikbaarheid. Dat vergt veel voorbereiding. De gehele
renovatieopgave moet vooraf zeer gedetailleerd
in kaart worden gebracht. Is één grote allesomvattende renovatie nodig, of kunnen onderdelen ook later? En weten we hoe lang we na de
renovatie weer verder kunnen? De operationele
vraag is: ‘Wie kan op welk moment met welk
onderdeel op welke plek in de tunnel aan de slag
zonder dat dit andere werkzaamheden belemmert, en wel op een dusdanige manier dat de
tunnel na afronding van de (deel)werkzaamheden weer veilig open kan?’

Samenwerking
De voortvarende start van het tunnelprogramma
laat zien dat samenwerken werkt, nog altijd.
Ieder tunnelproject heeft dezelfde vragen,
dezelfde puzzels, ziet dezelfde kansen en wordt
geconfronteerd met dezelfde hobbels in de weg.
Met het tunnelprogramma wil het COB hier een
nuttige bijdrage aan leveren. Het COB wordt
zo een broedplaats van mensen met dezelfde
drijfveer: mooie projecten maken, met minder
hinder en meer waarde.

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/tunnelprogramma.

Minder hinder, meer waarde

(Foto: Vincent Basler)
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die klaar is voor verand
Jan Slager, projectdirecteur A16
Rotterdam, Rijkswaterstaat

Minder hinder is niet het enige doel van het
tunnelprogramma. Adaptiviteit is het integrale
hoofddoel. De onvoorspelbaarheid en snelheid
van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een adaptieve houding
(als competentie), een adaptief proces (als werkwijze) en adaptieve oplossingen/producten (als
resultaat). Daarnaast liggen er voor Nederland
kansen in het toevoegen van waarde aan tunnels
door goed te kijken naar de functies van de tunnel
en de (mogelijke) baten. Meer waarde is daarom
het derde doel van het tunnelprogramma.
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Kabels en leidingen Op ontdekkingsreis in het onbekende
Kunnen we leidingen van binnenuit inspecteren en zo onderhoud en vervanging plannen en uitvoeren op basis van de werkelijke situatie in plaats van aannames en algemene modellen? Dat kan
een van de praktische uitkomsten zijn van het project Phoenix, dat een aantal Europese universiteiten en ingenieurs- en adviesbureau Antea Group onder leiding van de Technische Universiteit
Eindhoven momenteel uitvoert.
De wetenschappelijke opdracht is breed: hoe kunnen we
vraagstukken met betrekking tot ontoegankelijke omgevingen beantwoorden door middel van opeenvolgende reïncarnaties van virtuele en tastbare zwermen agents? Professor
Peter Baltus, leider van het Phoenix-project: “We hebben
te maken met een kip-en-eiprobleem. We willen sensoren
optimaliseren, zodat ze toepasbaar zijn in ontoegankelijke
omgevingen. Andersom hebben we die onbekende omgeving nodig om de sensoren te ontwikkelen. Met het creëren
van nieuwe soorten sensoren en nieuwe modellen van de
onbekende omgevingen, lossen we die twee problemen
tegelijkertijd op.”

In een eerste proef in een kinderzwembad op het terrein
van TU/e bestaan de agents uit kunststofballen ter grootte
van een pingpongbal, gevuld met microscopisch kleine
sensoren. Een zwerm van deze balletjes (‘inspecteurs’) die
ieder hun eigen informatievergaringsmissie hebben en
gezamenlijk een totaalbeeld scheppen, zou op termijn van
binnenuit bijvoorbeeld warmtelekken in warmtenetten of
corrosie in waterleidingen kunnen detecteren. Zover is het
nog lang niet, en Peter Baltus waarschuwt dat het allemaal
nog steeds op niets kan uitdraaien, maar het internationale gezelschap wetenschappers dat aan het project werkt,
is vol vertrouwen.

Vloeistofomgevingen
Dat het praktijkwerk zich nu toespitst op ondergrondse
leidingen, is het resultaat van de optelsom van ervaringen
en belangen van de betrokken partijen. Op basis van de
omschrijving ‘ontoegankelijke omgevingen’ hadden ook
ruimtevaart of kernenergie geschikte werkvelden kunnen
zijn. Peter Baltus: “We wisten eerst nog niet wat we wilden
oplossen. We zijn uitgekomen op vloeistofomgevingen
met onbekende vloeistoffen en heel nauwe doorgangen.
Die insteek is gekomen toen Antea Group bij dit project
aan boord kwam.”

Léon Verhoeven (links), Peter Baltus en sensorballetjes. (Foto’s: Antea Group Nederland)

‘Een belangrijke vraag is:
kan de vervangingsopgave
worden uitgesteld?’

Léon Verhoeven, businesslijndirecteur Milieu en veiligheid
bij Antea Group: “De BV Nederland heeft een verouderd
leidingennetwerk met een heel grote vervangingsopgave.
Het probleem is dat we de omvang van die opgave eigenlijk niet echt kennen. We hebben ook weinig zicht op welk
materiaal op welke plek is toegepast. Kortom, we weten niet
precies wat er aan de hand is. We hopen te komen tot een
aanpak waarmee we kunnen voorspellen wat waar nodig is
op welk moment en zo tot een kostenefficiënte aanpak te
komen. Een belangrijke vraag is: kan de vervangingsopgave
worden uitgesteld? We zien dat de nutsbedrijven behoorlijk zenuwachtig zijn vanwege de veronderstelde omvang
van de vervangingsoperatie.” Naast de maatschappelijke
opgave speelt bij Antea Group overigens ook dat het project
uitdagingen biedt aan de verdere ontwikkeling van haar
medewerkers. Léon Verhoeven: “Wij willen toonaangevend
zijn in het gebruik van technologie en data bij onze dienstverlening, waarbij mensen met een sterk wetenschappelijke
achtergrond goed gedijen binnen ons bedrijf. Dat kan met
dit soort innovatieve projecten.”
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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Rotterdamsebaan Hoe is het met de meest duurzame

tunnel van Europa?
Bij het voorkomen en beperken van hinder springt bij de Rotterdamsebaan de aandacht voor het voorkomen en beperken van omgevings- en milieuhinder eruit. De
duurzaamheidsambities die eraan ten grondslag liggen, werden al in 2014 vastgesteld. De Victory Boogie Woogietunnel, die onderdeel uitmaakt van de Rotterdamsebaan, moet de meest duurzame tunnel van Europa worden. De Combinatie Rotterdamsebaan is inmiddels druk bezig de Haagse ambities waar te maken.
‘De meest duurzame tunnel’ was vooraf de kernboodschap, maar in feite geldt de duurzaamheidsambitie
voor het hele project. De maatregelen die genomen
worden, passen in vijf categorieën van de EMVI-criteria
uit de aanbesteding: toekomstwaarde, geluid, luchtkwaliteit, grondstofgebruik en energie. Maatregelen variëren
van zonnepanelen op de bouwkeet tot hergebruik van
de tunnelboormachine, en van stil asfalt tot een fine
dust reduction system om fijnstof af te vangen bij de
tunnelmonden. Milieuwinst en beperking van hinder zit bijvoorbeeld ook in slimme fasering, waardoor
doorgaande routes kunnen openblijven, en de landschappelijke inpassing. “Realisatie is bij het ene aspect
makkelijker dan bij het andere”, zegt projectmanager
Martin Potter. “Er veranderen dingen in de omgeving,
en daar moet je op anticiperen. Elke maand is er een
specifieke rapportage over de duurzaamheidsaspecten
op basis waarvan we kunnen bijsturen. Als een bepaalde
maatregel als gevolg van de omstandigheden niet kan
worden uitgevoerd, dan zoeken we naar mogelijkheden
om dat te compenseren.”

Martin Potter,
Combinatie
Rotterdamsebaan

‘Er veranderen dingen
in de omgeving, en daar
moet je op anticiperen.’
deel zijn we dit nog aan het uitzoeken. Het is een lastige
opgave, omdat er veel variabelen zijn die een rol spelen in
de berekening van de CO2-uitstoot.” Het onderzoek naar
aanvullende, compenserende maatregelen richt zich in
eerste aanleg op het thema transport. Duurzaamheidscoördinator Reinoud Goudswaard: “We kijken eerst naar
maatregelen die in het verlengde liggen. Lukt het om de
compenserende maatregelen te realiseren binnen het
transport, dan kunnen we dat deel ook afsluiten.”

Erik Vreeburg,
Combinatie
Rotterdamsebaan

Reinoud Goudswaard,
Combinatie
Rotterdamsebaan

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

Compensatie
In de oorspronkelijke plannen kon een aanmerkelijke
hoeveelheid CO2-uitstoot vermeden worden door de
tunnelsegmenten per trein vanuit Duitsland naar Den
Haag te vervoeren. De leverancier kon echter niet voldoen
aan de eisen met betrekking tot brandwerendheid van de
segmenten. De vervangende leverancier kon alleen tegen
een aanzienlijke meerprijs via het spoor leveren, waarna
werd besloten om naar alternatieven te zoeken om de
CO2-uitstoot die vermeden moest worden te compenseren. Met de opdrachtgever zijn daar afspraken over
gemaakt. Martin Potter: “Omdat invulling van deze specifieke maatregel lastig is, kunnen we nu naar het totaal
van het eisenpakket met betrekking tot CO2-uitstootbeperking kijken en alternatieven onderzoeken.” Manager
Voorbereiding Erik Vreeburg: “Zestienhonderd tunnelringen van ieder acht betonnen segmenten betekenen dat
we heel wat transportbewegingen moeten compenseren.
Voor een deel is dit inmiddels opgelost. De leverancier
van de tunnelringen levert bijvoorbeeld een bijdrage
door zuiniger vervoer en door grondstoffen dichter bij
de productielocatie in te kopen. Maar voor een ander

Speciale segmentenwagens rijden vanaf het werkterrein in de Vlietzone naar de tunnelboormachine voor de
aanvoer van segmenten voor de tunnelringen. (Foto: Jurriaan Brobbel)
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Ruimtelijke ordening OAT geeft vrijheid
Ondergronds afvaltransport bevordert leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Dat is de
conclusie van een verkennende studie door een stagiair van de gemeente Rotterdam.
Verder blijkt dat deze vorm van afvalinzameling het meest kansrijk is bij toekomstige
gebiedsontwikkelingen met hoge bebouwingsdichtheden.
Bas de Blanken,
Hogeschool Rotterdam

Edo Roldan Sanchez,
gemeente Rotterdam

Wat zijn de voor- en nadelen van een systeem voor
ondergronds afvaltransport (OAT) in Little C – de geplande woonlocatie vlakbij de Rotterdamse Coolhaven
– in vergelijking met de traditionele vorm van afvalinzameling? Tijdens een stage bij de gemeente Rotterdam bracht Bas de Blanken, student Ruimtelijke
ordening en planologie van de Hogeschool Rotterdam,
dit in beeld. Hij deed literatuuronderzoek, sprak met
deskundigen en maakte een globaal ontwerp voor een
OAT in het gebied, inclusief een kostenraming.
Edo Roldan Sanchez, assetmanager Ondergrond
van de gemeente Rotterdam en begeleider van De
Blanken, vertelt waarom Rotterdam onderzoek naar
ondergronds afvaltransport belangrijk vindt: “We zijn
voortdurend op zoek naar manieren om het beheer van
de openbare ruimte te optimaliseren. Daarbij gaat het
vanzelfsprekend om het zo efficiënt mogelijk inzetten
van onze budgetten, maar dat is niet het enige. Optimalisaties moeten ook bijdragen aan de kernwaarden

van Rotterdam, zoals veiligheid, milieu en gezondheid,
en kwaliteit van de leefomgeving. Vanuit die visie wilden we onder andere weten welk effect een OAT heeft
op de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.”
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.

Nieuwbouwproject Little C diende als casus. (Beeld: Facebook/littlecoolhaven)

Stad Hinderbeperking door strakke, slimme logistiek in Utrecht

Ferry Theunisse,
gemeente Utrecht

Het immense stadsvernieuwingsplan
CU2030 is vol in uitvoering. Omdat zoveel
projecten, privaat en publiek, tegelijkertijd
plaatsvinden, waarbij naast de gemeente
ook de Jaarbeurs, de NS, ProRail en Hoog
Catharijne-eigenaar Klépierre opdrachtgever/belanghebbende zijn, is een integrale
visie op hinderbeperking essentieel.

Ferry Theunisse, uitvoeringscoördinator BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) bij
de projectorganisatie Stationsgebied: “We werken met
een set aan minimum-BLVC-eisen in alle private en
publiekrechtelijke overeenkomsten voor toekomstige
ontwikkelingen. In de praktijk van Stationsgebied-West
vertaalt die gedachte zich naar een tweewekelijks overleg met alle uitvoerende partijen, waarbij we hinderbeperking als een van de gemeenschappelijke opgaven op
de agenda hebben, en dat vooral bedoeld is om begrip
te krijgen voor elkaars uitdagingen.”
Het denken in termen van een standaardaanpak begon vijf tot zes jaar geleden. Het project CU2030 was
al jaren aan de gang en het stadsbestuur kwam steeds
meer onder vuur te liggen vanwege de klachten over
overlast. “De hinder moest beheersbaar worden”, vat
Ferry Theunisse samen. Er volgde een standaardaanpak, maar niet in de vorm van een standaardlijstje.
“Vooraf is geen norm gesteld, maar uit de statistieken
blijkt dat het aantal klachten fors is gedaald.”

Werkzaamheden in het stationsgebied. (Beeld: facebook.com/CU2030)
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Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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De energietransitie
en de ondergrond
De Rijksoverheid wil de uitstoot van CO2 in 2050
hebben teruggedrongen tot vrijwel nul. Dat vereist een
overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen; een overstap die ook gevolgen heeft
voor ondergronds ruimtegebruik. Aan het woord is
Gijsbert Schuur, COB-coördinator Ordening en waarde.
“De energietransitie is niet alleen een
technische opgave, maar vooral ook een
ruimtelijke opgave. Bestuurders realiseren zich nog maar nauwelijks dat voor de
grootschalige opwekking van duurzame
energie een fors aantal windmolens en
zonneparken nodig is en dat het landschap drastisch kan veranderen. Om dit
van de grond te krijgen, moeten ruimtelijke
keuzes worden gemaakt, in dialoog met
een groot aantal belanghebbende partijen.
Maar de meeste bestuurders realiseren
zich nog niet wat de ruimtelijke impact
van de energietransitie onder het maaiveld is. Zo zullen gasnetten de komende
decennia verdwijnen en worden vervangen
door warmtenetten, en moeten elektriciteitsnetten worden verzwaard. Met name
in het stedelijke gebied zal de druk op de
toch al schaarse ondergrondse ruimte
steeds zwaarder worden. De energieopgave
zal hier moeten concurreren met andere
opgaves, zoals die voor klimaat (meer
riolering) en ondergronds bouwen. Ondergrondse ruimtelijke afwegingen en regie
zijn onontbeerlijk.
De energietransitie vraagt om brede
samenwerking. Succesvolle samenwerking
begint bij inzicht en overzicht. Hoe zit de
opgave in elkaar en welke keuzes liggen
voorhanden? Bij Antea Group geven we dit
inzicht en overzicht met onze Routekaart
Energietransitie en ons Energie Transitie

(Foto: Vincent Basler)

Dashboard. Wij komen samen met lokale
overheden en andere belanghebbende
partijen tot een aanpak die geïntegreerd
kan worden in de nieuwe instrumenten
van de Omgevingswet.
De vraag is of de wereld van de ondergrondse infra al voorbereid is op de
energietransitie en andere maatschappelijke opgaves. In maart 2018 is het COB
met het project Common ground voor
ondergrondse infra gestart. Dit project
heeft als doel te komen tot een strategie
voor aanleg, beheer en onderhoud van de
ondergrondse infrastructuur op basis van
de gedeelde belangen van alle betrokken
partijen. Als coördinator van het aandachtsgebied Ordening en waarde draag
ik graag mijn steentje bij aan dit project.
We starten met een ketenanalyse om de
ondergrondse impact van de energietransitie onder de aandacht van de bestuurders
te krijgen. Het project vormt zodoende een
mooi startpunt om de energietransitie niet
alleen van de grond, maar ook in de grond
te krijgen.“

Gijsbert Schuur werkt al bijna vijfentwintig jaar
voor Antea Group als senior adviseur op het
gebied van bodem, ondergrond en ruimtelijke
ontwikkeling. Sinds 2017 is Gijsbert tevens
coördinator bij het COB. Hij geeft onder meer
leiding aan het platform Meerwaarde ondergrond.
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Engineering naar voren vanwege
architectonische eisen
Van links naar rechts: Bas Symons, Hans Berkhout en Marnix Gallegos Ruiz. (Foto: Vincent Basler)

Bas Symons is senior architect
bij architectenbureau ZJA Zwarts
& Jansma Architecten. Hij studeerde bouwkunde aan de TU
Delft. Symons concentreert zich
op de werkvelden infrastructuur,
sport en vrije tijd.

Bij de bouw van een ondergrondse parkeergarage met een hoge archi-

Hans Berkhout werkt sinds
1995 bij Bartels Ingenieurs voor
bouw en infra. Na de MTS Bouwkunde en de HTS Bouwkunde
ging hij aan de slag als constructeur. Hij is gespecialiseerd in
bouwkundige constructies en
utilitaire werken.

een drukke stedelijke omgeving wordt aangelegd , zoals het geval is bij

Marnix Gallegos Ruiz rondde
zijn opleiding civiele techniek
aan de Hogeschool Utrecht
cum laude af. Zijn afstudeeronderzoek werd bekroond met de
Keverling Buismanprijs 2009.
Sinds 2009 werkt hij bij Van
Hattum en Blankevoort.
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tectonische kwaliteit komt veel kijken. Dat vertellen Marnix Gallegos
Ruiz, projectcoördinator bij Van Hattum en Blankevoort, Hans Berkhout,
projectleider bij Bartels Ingenieursbureau, en architect Bas Symons van
ZJA Zwarts & Jansma Architecten. Zeker als de garage ook nog eens in
parkeergarage Croeselaan onder het Jaarbeursplein in Utrecht.
“Een van de grootste uitdagingen bij
het ontwerpen van een ondergrondse
parkeergarage is het creëren van een sfeer
waarin mensen zich veilig voelen”, zegt
Symons. “Sociale veiligheid vraagt om een
overzichtelijke, lichte ruimte waarvan de
begrenzing goed zichtbaar is en mensen
eenvoudig hun weg van en naar de entrees
kunnen vinden. Om dat te realiseren, heb
ik in het ontwerp gekozen voor zoveel
mogelijk daglicht bij de entrees, een logische
markering en veel kleur. Zo worden de
wanden rood, de parkeervakken geel, de
rijbanen grijs en de plafonds wit. Verder ben
ik voor de overzichtelijkheid uitgegaan van
helemaal vlakke plafonds. Dat vereist dat
alle leidingen in het beton worden gestort
en de draagbalken worden geïntegreerd in
de plafonds. Daarnaast heb ik gekozen voor

speciaal vormgegeven kolommen, die aan
de boven- en onderkant breder worden.
Deze kolommen vergroten niet alleen de
eigen identiteit van de garage, maar ook
de overzichtelijkheid ervan omdat ze op
ooghoogte relatief smal zijn.”

Betonnen stempelraam
“De eis om alle leidingen weg te werken
in de plafonds – het gaat totaal om ruim
28 kilometer aan leidingen – heeft ons de
nodige hoofdbrekens gekost”, aldus Gallegos
Ruiz. “Meestal vindt bij parkeergarages eerst
de ruwbouw plaats, waarna de installateur
alle leidingen en installaties aanbrengt.
Nu was het noodzakelijk om in ons technische ontwerp direct al het constructieve en
bouwkundige ontwerp af te stemmen op het
installatietechnische ontwerp. We moesten
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de engineering dus helemaal naar voren
halen. Dat was nog eens extra lastig omdat we hebben gekozen voor een betonnen stempelraam in plaats van tijdelijke
stalen stempels waarvan in het referentieontwerp was uitgegaan.”
“De keuze voor dat stempelraam heeft
de bouwcombinatie om verschillende
redenen gemaakt”, legt Berkhout uit; hij
zorgde voor de constructieve uitwerking.
“Een belangrijke reden was ruimtewinst.
Anders dan bij stalen stempels kun je over
een betonnen stempelraam een bouwweg aanleggen. Daardoor heb je buiten
de bouwput minder ruimte nodig, wat
hier met alle bussen, taxi’s en voetgangersstromen van en naar het station erg
aantrekkelijk was. Bijkomend voordeel
is dat je minder grote kranen en betonpompen nodig hebt, omdat je vanaf de
bouwweg in het midden van de bouwkuip
kunt werken. Een betonnen stempelraam
is bovendien duurzamer, omdat het een
permanente constructie is. Staal moet
je weer weghalen, wat ook nog eens kan
leiden tot extra vervormingen. Dat zou
hier een groot risico zijn geweest omdat een paar meter buiten de bouwput
hoofdtransportleidingen lopen van een
stadsverwarmingsnet, die absoluut niet
mochten vervormen.”

Leidingdoorvoeren
“Toen de damwanden waren aangebracht, zijn we de balken voor het stempelraam gaan storten direct op het zand”,
vertelt Gallegos Ruiz. “Daarbij moesten
we al precies weten waar alle kabels en
installaties zouden komen, zodat we
leidingdoorvoeren konden aanbrengen
voorafgaand aan het storten van het
beton. Ook moesten we al goed nadenken over de maatvoering om ervoor te
zorgen dat de naden tussen de betonnen
breedplaten – waarop het dak is gestort –
gelijkmatig werden. Immers, het uiterlijk
van het plafond wordt bepaald door deze
breedplaten.”
Berkhout: “Een andere uitdaging was de
tijdelijke ondersteuning van het stempelraam. In de tenderfase hebben we hier al
grondig naar gekeken. In het ontwerp was
de positie van de kolommen vastgelegd.
In eerste instantie hebben we gekeken
of we de tijdelijke ondersteuning op de
plek van de definitieve kolommen konden
aanbrengen. Dat bleek niet het geval.
Daarom hebben we Leka-palen toegepast,
boorpalen die bestaan uit een stalen buis
en zijn voorzien van een schroefkop en
een groutlichaam, die we tot ruim dertig
meter beneden het maaiveld hebben
aangebracht. Bovenop iedere paal hebben

we een deksel gelast met een verticale pin.
Deze pinnen staken in de later gestorte
balken van het stempelraam en zorgde
ervoor dat de palen niet konden wegschuiven.”
Toen het stempelraam gereed was,
heeft de aannemer de bouwput nat
ontgraven. Vervolgens is de onderwaterbetonvloer gestort en enkele weken
later de definitieve vloer van de onderste
verdieping. Daarna is de garage van
onderaf opgebouwd, grotendeels met
prefab-onderdelen. Alleen voor het
bovenste parkeerdek zijn de kolommen
ter plekke gestort, omdat de maatvoering
hier een probleem zou kunnen zijn. Voor
het storten van de kolommen heeft de
aannemer de bekistingsmallen van de
prefab-leverancier overgenomen, die
vooraf al zodanig waren ontworpen dat
ze geschikt waren voor storten op locatie.
Ook de verdiepingsvloeren en de open
vlakken tussen het stempelraam zijn ter
plaatse gestort. Nadat het dak af was en
alle kolommen op hun plek stonden, zijn
de Leka-palen weggeslepen.

Meer informatie
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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TUNNELVEIL IGHEID

Gesprekstafels aan de slag met
brandwerendheid tunnels
Vorig jaar augustus werd bekend dat de brandwerendheid van vier tunnels van Rijkswaterstaat
bij een megabrand aanmerkelijk slechter is dan gedacht. Brandproeven door Efectis toonden
dat aan. Ben van den Horn, coördinator van het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT),
vertelt wat er sindsdien door de betrokken partijen is gedaan.

KPT

KENNISPLATFORM TUNNELVEILIGHEID

“Het bericht dat vier tunnels die na 2008
zijn opgeleverd niet voldoen aan de strengste
brandveiligheidseisen kwam hard aan”, zegt
Van den Horn. “Niet alleen bij Rijkswaterstaat,
de beheerder van de desbetreffende tunnels,
maar ook bij andere tunnelbeheerders.”
Brandproeven die Efectis in het voorjaar van
2017 had uitgevoerd, lieten zien dat het beton
veel eerder afspat en de wapening veel sneller
bloot komt te liggen dan verwacht. Voor de
proeven stelden de onderzoekers
betonplaten in een laboratorium bloot aan een extreem
zware brand van tweehonderd megawatt.
Dat is een brand
waarbij de
tempe-

ratuur al snel oploopt tot boven de twaalfhonderd graden Celsius. In Nederland is een
dergelijk brand nog nooit voorgekomen.

Veiligheid weggebruikers
“Nadat de uitkomsten van de brandproeven
bekend waren, heeft Rijkswaterstaat snel de gevolgen voor de vier tunnels in kaart gebracht. Zo
is voor elke tunnel onderzocht of de veiligheid
van weggebruikers nog voldoende is te garanderen. Daarbij is vooral gekeken of mensen bij
een brand genoeg tijd hebben om zichzelf in
veiligheid te brengen. Dat bleek gelukkig het
geval. Ook is per tunnel bepaald in hoeverre de
aanvalsplannen van de hulpdiensten moesten
worden aangepast om veilig hun werk te kunnen blijven doen. Verder is besloten om bij grote
branden in landtunnels het gebied bovenop de
tunnels snel te ontruimen.”
“Ook andere tunnelbeheerders kwamen in
actie. De gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld
snel met een onderzoek gestart naar de
veiligheid van de hoofdstedelijke wegtunnels. Daarbij richt het onderzoek
zich vooral op de twee tunnels
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die na 2008 zijn gebouwd, de Michiel de Ruijtertunnel en de Spaarndammertunnel. Inmiddels
is duidelijk dat de laatste voldoet, het oordeel
over de eerste is nog niet bekend.”

Kennis delen
“Het probleem raakt allerlei partijen”, vertelt
Van den Horn. “Naast tunnelbeheerders gaat het
onder andere om veiligheidsregio’s, veiligheidsbeambten, hulpdiensten, veiligheidsadviseurs
en omgevingsdiensten. Daarom hebben we
als KPT samen met onder andere Rijkswaterstaat, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV),
Witteveen+Bos en het COB in november een bijeenkomst over de problematiek georganiseerd.
Doel van deze bijeenkomst was om informatie
te delen, problemen te identificeren en tussentijdse maatregelen en zorgpunten te bespreken.”
“Aan het einde van de bijeenkomst concludeerden de deelnemers dat kennis delen en
gezamenlijk oplossingen ontwikkelen zinvol is,
en dat het KPT en het COB geschikte partijen zijn
om dat te faciliteren. Daarop voortbordurend
hebben we samen met drie Rijkswaterstaters
– de landelijke tunnelregisseur Jaap Heijboer,
hoofd Tunnels en natte kunstwerken Albert
Manenschijn en rijkstunnelbeheerder Ron van
den Ende – en met Frans Cornelis, beheerder
van de Amsterdamse wegtunnels, in december
een plan ontwikkeld voor een gezamenlijke
aanpak. Dit plan gaat uit van vier gesprekstafels,
elk met twee coördinatoren, die een specifiek
onderdeel van de problematiek gaan uitzoeken.
De onderwerpen van de gesprekstafels zijn
bestaande tunnels, nieuwe tunnels, onderzoek,
en brandbestrijding en hulpverlening.”

Plannen van aanpak
Van den Horn vervolgt: “Inmiddels zijn de
coördinatoren van de gesprekstafels bekend
en zijn de meeste plannen van aanpak gereed.
Zo willen de trekkers van ‘Nieuwe tunnels’ een
hulpmiddel ontwikkelen waarmee bouwers
kunnen aantonen dat de nieuwe tunnel die ze
met een bepaalde betonsoort hebben gebouwd,
voldoet aan de brandwerendheidseisen. Ook
willen ze inzichtelijk maken of brandwerendheidstesten van beton een goede basis zijn voor
het aanvragen van een vergunning. Verder willen
ze nieuwbouwprojecten adviseren om het toegepaste beton in de hele keten ‘van grind tot stort’

te gaan controleren. De trekkers van ‘Onderzoek’
gaan zich vooral verdiepen in het gedrag van beton. Ze willen bijvoorbeeld voor alle betrokkenen
een goed onderbouwd en begrijpelijk document
maken waarin ze uitleggen welke mechanismen
bij afspatten optreden en welke variabelen daarbij een rol spelen.”

Ben van den Horn is coHet plan van aanpak voor ‘Brandbestrijding en
hulpverlening’ voorziet onder meer in het opzetten van een praktische instructie voor brand- en
incidentbestrijding in tunnels die mogelijk
minder brandwerend zijn. Belangrijk onderdeel
daarbij zijn instrumenten waarmee de bevelvoerder de ernst van de situatie kan inschatten,
en kan beoordelen of en zo ja hoe hij het beste
in actie kan komen. Verder willen de trekkers
aandacht besteden aan de vluchtveiligheid van
weggebruikers en kijken naar technische middelen zoals blusrobots.

ördinator van het KPT en adviseur veiligheid bij Arcadis.
Als algemeen secretaris van
het Committee on Operational Safety of Underground
Facilities (COSUF) van ITA,
heeft hij veel internationale
contacten in de wereld van de
tunnelveiligheid.

Hittewerend materiaal
“De komende tijd gaan de trekkers van de
gesprekstafels deelnemers zoeken, zodat ze met
de invulling aan de slag kunnen. Ik hoop dat we
eind van het jaar resultaten kunnen presenteren.
Overigens gebeurt er ondertussen al het nodige
op onderzoeksgebied”, aldus Van den Horn.
“Zo heeft Rijkswaterstaat in het laboratorium
aanvullende brandproeven laten doen met
betonplaten voorzien van hittewerend materiaal.
Bij deze proeven hebben de proefstukken de
vereiste twee uur brandbelasting goed doorstaan. Daarmee voldoen de onderzochte platen
aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012 en lijkt
het aanbrengen van hittewerend materiaal een
geschikte oplossing.”
“Om duidelijk te krijgen of de vier tunnels na
het aanbrengen van hittewerend materiaal wel
voldoen aan de brandveiligheidseisen, voert
Rijkswaterstaat brandproeven uit in deze tunnels.
Hierbij wordt het complete systeem, dus het
beton met de hittewerende bekleding inclusief
de bevestigingsmaterialen, in situ getest met een
mobiele oven. Afgelopen april zijn de proeven
gestart in de Koning Willem-Alexandertunnel.”

Meer informatie
Lees meer in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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Beleving Zilveren jubileum voor Museonder

Cor van Hillo,
VHV architecten

Peter Eleveld,
voorheen Museonder

Laat bezoekers zich verwonderen over de wereld onder de grond: het basisidee voor het
ondergrondse museum Museonder dat onderdeel is van het bezoekerscentrum op De
Hoge Veluwe. In 1993 opende het museum zijn deuren. Samen met architect Cor van
Hillo, die het museum ontwierp, en Peter Eleveld, voormalig hoofd van het bezoekerscentrum, blikken we terug.
“De eerste plannen voor een ondergronds museum
stammen uit 1983”, vertelt Eleveld. “Op een avond
brainstormen directeur Cees Stefels, adjunct-directeur
Bert Snijders en pr-medewerker Wim Alings van het
bezoekerscentrum op De Hoge Veluwe – dat op dat
moment ruim tien jaar bestaat – hoe ze het park voor
de toekomst aantrekkelijk kunnen houden, vooral voor
de jongere generaties. Snijders komt met het plan om
bezoekers te laten zien wat er zoal in de ondergrond van
de Veluwe gebeurt.”

Het idee voor een ondergronds museum wordt een
paar jaar later concreet. De faculteit Bouwkunde van
de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven
schrijft een prijsvraag uit voor haar studenten. De
opdracht is een ondergronds natuurmuseum te ontwerpen dat vooral gericht is op kinderen. Een van de
voorwaarden is dat er boomwortels en andere vormen
van ondergronds leven getoond worden. Negentien
studenten sturen een ontwerp in en op 1 december
1986 hoort vijfdejaars student Cor van Hillo dat hij
heeft gewonnen. “Die zomer had ik in Zwitserland
schilderijen gezien van de Russische kunstenaar El
Lissitzky”, vertelt Van Hillo. “Ruimtelijke composities
met veel diepte. Die inspireerden mij om in mijn
ontwerp ook nadrukkelijk diepte te tonen met hellingbanen, vloerdoorsnijdingen en het wortelstelsel van
een ruim honderddertig jaar oude boom onder een
lichtkoepel. Verder koos ik voor een schuin liggende
boom langs een hellingbaan die de bezoeker vanuit
het bezoekerscentrum begeleidt naar de ondergrondse ruimten. Je daalt als het ware van de top van de
boom af naar de wortels.”
Nadat was besloten om het museum daadwerkelijk
te bouwen, is Van Hillo samen met Arno van Berge
Henegouwen, tentoonstellingsmaker van het Haagse
onderwijsmuseum Museon, de plannen verder gaan
uitwerken. “Het fijne was dat er veel vertrouwen was”,
vertelt Van Hillo. “Toen de bouw al bezig was, kregen
we ineens het idee om in de vloer kleine kijkdoosjes te maken, waarin we verrassende ondergrondse
verschijnselen zouden kunnen laten zien. Aangezien
dat idee ontstond op de dag dat het beton zou worden
gestort, hebben we nog snel een paar uitsparingen
gemaakt. Als je nu door het gaatje van een van die kijkdoosjes tuurt, kijkt een steenuiltje je aan. Deze kleine
uil gebruikt soms namelijk een oud konijnenhol als
broedplek.” Eleveld vult aan: “Die kijkdoosjes zorgden
tijdens de feestelijke opening door prins Claus nog even
voor opschudding. De gezondheid van de prins was
toen al niet zo goed meer en toen hij ineens op zijn buik
lag, schrokken verschillende mensen behoorlijk. Ze
wisten niet dat hij gewoon nieuwsgierig was en in een
kijkdoosje wilde kijken.”

Het Museonder heeft drie lagen en behandelt op elke laag een ander deel van de
ondergrond. Een verbouwing van het Museonder en vernieuwing van de expositie
staan op de agenda. (Foto: Het Nationale Park De Hoge Veluwe)

16

Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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Omgevingsmanagement ‘Dat maakt het allemaal veel eenvoudiger’
Rob Jansen en Marieke Duineveld, omgevingsmanager bij respectievelijk de gemeente
Leiden en de Bouwcombinatie Parkeergarages Leiden Dura Vermeer - Besix, waren beiden betrokken bij de parkeergarage Lammermarkt. Nu werken ze samen aan de parkeergarage Garenmarkt en passen ze lessen uit het eerste project toe. Volgens hen is continu
oog hebben voor de kwaliteit van de omgeving een cruciaal onderdeel van omgevings-

Marieke Duineveld,
Besix

management.
Een mooi vormgegeven blauwe schutting met gekleurde plexiglazen vensters schermt de zuidkant van de
bouwput op de Leidse Garenmarkt af. ‘s Avonds zorgen
lampen aan de achterzijde voor een bijzonder effect. Om
tot deze hoge kwaliteit te komen, heeft de gemeente
bewust een architect ingeschakeld en extra kosten gemaakt. Toch overleggen Jansen en Duineveld inmiddels
over het verwijderen van een deel van de schutting.

goed georganiseerde uitvoering. Zeker als je jarenlang
gaat bouwen op drukke locaties in de binnenstad zijn
zaken als bereikbaarheid, veiligheid en hinderbeperking uiterst belangrijk. Voor de combinatie pleitte
daarnaast dat ze Marieke, die in Leiden woont, in hun
aanbieding hadden gepresenteerd als omgevingsmanager. Iemand die de stad goed kent, vonden wij voor
deze functie aantrekkelijk.”

Rob Jansen,
gemeente Leiden

‘We willen namelijk
niet alleen kwalitatief
goede garages, maar ook
een goed georganiseerde
uitvoering.’
Wensen omgeving
“Gezien de forse bouwtijd hebben we gekozen voor
een goede en hoogwaardige afscherming van de
bouwwerkzaamheden”, legt Jansen uit. “Dat leek het
prettigst voor de winkeliers en bewoners naast de
bouwput. Toen we onlangs voor bouwwerkzaamheden
een deel van de schutting tijdelijk moesten verwijderen, reageerde een van de winkeliers hier enthousiast
op. Hij was blij met het extra licht en ruimere uitzicht.
Inmiddels weten we dat anderen bij nader inzien ook
liever een lagere afscheiding willen. Daarom overwegen
we nu serieus om de schutting te verlagen. Natuurlijk is
het jammer van de forse investering, maar als omgevingsmanager moet je altijd bereid zijn om in te spelen
op wensen van de omgeving.”
“Die benadering zagen we heel duidelijk in de aanbieding van Bouwcombinatie Parkeergarages Leiden
van Dura Vermeer - Besix. In onze uitvraag voor beide
ondergrondse parkeergarages hebben we daar toentertijd ook nadrukkelijk naar gevraagd. We willen namelijk
niet alleen kwalitatief goede garages, maar ook een

Luchtfoto van de parkeergarage onder de Garenmarkt. (Foto: Cyclomedia)

Hinder voorkomen
Als je de overlast van een bouwproject voor de omgeving zoveel mogelijk wilt beperken, moet je daar
volgens Duineveld al in de ontwerpfase goed over
nadenken: “Ontwerp en uitvoering kun je niet los van
elkaar zien. Om hinder door zwaar vrachtverkeer te
voorkomen, hebben we bijvoorbeeld bij beide garages
gekozen voor natte ontgraving en afvoer van de grond
via persleidingen. En omdat we wisten dat de kermis
op de Lammermarkt tijdens de viering van het Leidens
Ontzet voor de bevolking een belangrijk evenement
is, hebben we in oktober een deel van het bouwterrein
tijdelijk vrijgemaakt voor de kermis.”
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.

17

NE T WERK&COB

DE BOUWCAMPUS, DELFT

COB-congres
VRIJDAG 22 JUNI 2018

Minder hinder,
meer waarde

Hoe zorg je voor meer
waarde en minder hinder?
Het COB-netwerk onderzoekt dit niet alleen in

het tunnelprogramma: op het COB-congres 2018
laten participanten zien hoe dat werkt op alle ondergrondse vakgebieden. In het plenaire programma zal
Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie
Zuid-Holland, zijn visie op het thema geven.
Op het podium wordt ook ruimte gemaakt
voor de COBand en de uitreiking van de
Schreudersstudieprijs.

Sessies over het tunnelprogramma:
Modulair verbouwen bij renovatie: wat is de beste
aanpak?
Renovatiewerkzaamheden zijn van grote invloed
op de beschikbaarheid van een tunnel. Voorheen
was het adagium ‘kort en hevig’, maar zo’n aanpak
wordt steeds minder een optie. We moeten op zoek
naar scenario’s waarbij we modulair verbouwen
en de renovatieopgave slimmer combineren met
regulier onderhoud. We zetten de eerste stappen
tijdens deze sessie.

Probleemloos open
We geloven dat de kansen op een probleemloze
openstelling van een tunnel vergroot wordt door
het optimaal gebruiken van digitale en virtuele
instrumenten. Het voorkomen van ‘gedoe’, het beter
begrijpen van elkaars belangen en het vroeger invloed kunnen uitoefenen, zijn belangrijke voordelen
die de digitale tunneltweeling oplevert. Maar hoe?
De coördinatoren van het COB hebben een methode
ontwikkeld om dit proces te faciliteren.

Naar voorspelbaar onderhoud door inzicht in daadwerkelijke levensduur
Twee COB-projecten richten zich op het krijgen van
inzicht in de civiele levensduur van tunnels. Met
interviews bij afgeronde renovatieprojecten wordt
geïnventariseerd welke onverwachte risico’s zijn opgetreden die invloed hebben op de scopebepaling.
Daarnaast gaat een COB-commissie wetenschappelijk (praktijk)onderzoek ondersteunen. Tijdens deze
sessie toetsen we bij u de aanpak.

Spaarndammertunnel: in elk opzicht een verbinding
Nooit is de aandacht van het einddoel afgeweken:
het creëren van een verbinding. De Spaarndammertunnel biedt een kruisingsvrije passage, een
scheiding van verkeersstromen én bovengronds
ruimte voor nieuwe omgevingsfuncties. Stakeholders en eindgebruikers waren gedurende het
gehele traject geïnformeerd en betrokken. Het
resultaat: meer waarde, minder hinder.

TWIN-16: de digitale tweeling van de nieuwe A16
De aanbieding voor de A16 Rotterdam omvat een
digitale versie van het tracé inclusief tunnel: TWIN16. Door virtueel te ontwerpen en te bouwen wil
de aannemer verwachtingen bij stakeholders managen en vroegtijdig virtueel valideren. Bovendien
kunnen stakeholders informatie op een makkelijke
manier op afstand benaderen. U hoort meer over
de functionaliteiten en doelen van TWIN-16.

Praktijkprojecten aan het woord:
Gaasperdammertunnel: de weg naar oplevering
In augustus 2015 werd gestart met de bouw van
de Gaasperdammertunnel: vijf tunnelbuizen, drie
kilometer lang, om de A9 ondergronds te brengen. De
fase van uitvoering is nu bijna voorbij. Het was een
megaklus die in extreem korte tijd is uitgevoerd. Wat
zijn de lessen uit de uitvoering, wat ging goed en wat
zou Peter Schouten, de projectdirecteur van IXAS,
volgende keer anders doen?
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MEER INFORMATIE EN AANMELDFORMULIER: WWW.COB.NL/CONGRES2018
De subsessies zijn verdeeld over zeven zalen. Vijf zalen behoren toe aan de platforms van het COB:
zij nodigen u uit om mee te denken over onderwerpen die bij hen actueel zijn. In de overige twee zalen
zijn er sessies over het tunnelprogramma en praktijkprojecten.
Het platform Kabels en leidingen nodigt u uit voor:
Common ground voor ondergrondse infra: het eerste
resultaat
De eerste stap naar ‘common ground’ voor ondergrondse infra is gezet. Er is een ketenanalyse
gemaakt van het aardgasvrij maken van een wijk in
binnenstedelijk gebied en de gevolgen daarvan op
de ondergrondse infrastructuur. Dit helpt ons inzicht
te krijgen in de beteknis van de energietransitie voor
gemeenten, netbeheerders, uitvoerders en burgers.

Energietransitie en minder hinder: een paradox?
De energietransitie is voor menigeen een uitdaging
die niet geheel te overzien is. Vanwege de duurzaamheidsdoelstellingen moet er door overheden
nu al bewogen worden, wat nieuwe projecten met
zich meebrengt. Hoe combineert een gemeente het
vaker openbreken van de straat met de wens hinder
te willen beperken? In deze sessie vertellen gemeenten hoe zij met deze paradox omgaan.

Kabels- en leidingen bij grote projecten: een kijkje
in de keuken
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging.
Gaat alles aan de kant of wordt het een geïntegreerde oplossing? Er is niet één juiste aanpak; er zijn er
vele! De ‘lessen vanuit de praktijk’ staan in een rapport dat u hier krijgt uitgereikt, met een toelichting
van een aantal professionals.

Het platform Meerwaarde ondergrond nodigt u uit voor:
Waarde van de Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel tussen Aalsmeer en Schiphol
bestaat in april 2018 vijf jaar. Dat de kosten van
aanleg, beheer en onderhoud van dergelijke tunnels
behoorlijk zijn is bekend. Maar wat levert de tunnel
op voor zijn omgeving; zijn de baten te kwantificeren? Bent u als tunnelbeheerder de discussie over de
terugkerende kosten zat en zoekt u inspiratie voor
het bieden van tegenwicht? Kom naar deze sessie en
praat mee!

Waarom ondergronds? Eerste inzichten en argumenten uit het onderzoek
Investeringsbeslissingen bij ondergronds ruimtegebruik zijn veelal keuzes op het kruispunt van belemmering, toeval en mogelijkheid. Om meer inzicht
krijgen, analyseert het COB de besluitvorming bij
diverse praktijkprojecten, samen met studenten.
Zijn de doelen gerealiseerd? Wat zijn onvoorziene
effecten? De eerste inzichten en argumenten
worden met de gasten gedeeld.

Den Haag duurzaam warm
De gemeente Den Haag heeft een eigen aanpak
ontwikkeld voor een duurzame energietransitie. In
deze aanpak spant de gemeente zich samen met
andere partijen in om verschillende warmteprojecten in de stad te versnellen en te realiseren. De
afbouw van de levering van Gronings gas maakt
deze versnelling nog urgenter. We presenteren
de Haagse aanpak en de impact daarvan op de
ondergrond.

Het platform Veiligheid en het KPT nodigen u uit voor:
Hulpverlening en incidentbestrijding: lessen uit het
land der blinden
Hoe kunnen we ons multidisciplinair voorbereiden op incidenten in tunnels? Wat kunnen we
van blinden leren bij het zoeken naar slachtoffers in ondergrondse ruimten? Hoe kunnen we
leren van oefeningen en incidenten? Zomaar wat
actuele vragen op het gebied van hulpverlening en
incidentenbestrijding. We praten u graag bij over de
ontwikkelingen; discussieer mee!

‘De wet is het probleem niet’
Advocate Liesbeth Schippers zei het vorig jaar al
tijdens het congres Grenzeloos renoveren: de wet
is het probleem niet. Opdrachtgevers worstelen
vaak met de tunnelwetgeving als ze samen met de
markt puzzelen en optimaliseren om waarde toe
te voegen. Als opdrachtgevers een helder beeld
hebben van hun ambities en doelen, dan kan er
veel meer dan men denkt. Hoe zit dat precies? Pels
Rijcken licht toe.

Van objectveiligheid naar systeemveiligheid
Met wegtunnels lijken we de veiligheid nu aardig
op orde te hebben. Als object bezien is er veel goed
geregeld. Maar hoe zit het met de tunnel in zijn
omgeving? Meervoudig ruimtegebruik? Andere
modaliteiten? In deze workshop willen we met u
bespreken hoe groot ‘het systeem’ nu eigenlijk is.
Welke factoren spelen een rol? Welke factoren willen en kunnen we beïnvloeden en hoe gaan we dat
met elkaar organiseren?

Virtueel OTO: spannend en inspirerend
Er wordt op allerlei plekken volop geëxperimenteerd
met digitale en virtuele instrumenten om opleiding,
trainen en oefenen (OTO) vorm te geven buiten de
werkelijke tunnel. Zo traint en toetst de N.V. Westerscheldetunnel zijn medewerkers met een virtuele
omgeving van de Sluiskil- en Westerscheldetunnel.
We nemen u mee in de ontwikkeling van deze
omgeving en de wijze waarop virtueel OTO een essentieel onderdeel is van de jaarlijkse opleidingen.

Energiereductie in tunnels met civieltechnische
maatregelen
Wat kunnen we, naast de toepassing van led en slimmer regelen, nog meer doen om het energiegebruik
van tunnelverlichting te reduceren? Welke civieltechnische mogelijkheden hebben we bijvoorbeeld?
Toepassen van lichte wanden, licht asfalt? In deze
workshop willen we oude kennis weer boven water
krijgen, contact leggen met mensen met nuttige
ervaringen en vertellen over nieuwe ontwikkelingen.

Hoe kunnen tunnels bijdragen aan de veiligheid in
Nederland?
We moeten bij de (her)inrichting van lokale en regionale omgeving rekening houden met veranderingen in het klimaat. Kunnen tunnels bijdragen aan
veilige oplossingen op gebied van wateroverlast?
Denk aan vluchtroutes, waterberging en andere
extra functies. Samen met u willen nadenken over
de meerwaarde die tunnels kunnen bieden voor de
klimaatadaptatie.

Het platform Beheer en onderhoud nodigt u uit voor:
Prestatiegestuurd ontwerp en onderhoud in de
Koning Willem-Alexandertunnel
In de Koning Willem-Alexandertunnel komt een
groot aantal technische deelsystemen samen. De
beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen voor
het totale tunnelsysteem werden haalbaar door
per deelsysteem, over de deelsystemen heen en
per veiligheidskritische functie het toebedeelde
risicobudget te bewaken en de juiste diepgang te
kiezen in de analyses.

Risicogestuurd onderhoud in tunnels
In de media was er aandacht voor de slechte staat
van bruggen en kunstwerken in Nederland en de
risico’s die hieraan verbonden zijn. Hoe zit dat bij
tunnels? Tijdens deze sessie hoort u hoe u daar
met risicogestuurd onderhoud antwoord op krijgt.
De Wijker-, Zeeburger- en Schipholtunnel dienen
als voorbeeld. U wordt meegenomen in het proces
waarin Rijkswaterstaat en de beheerders samen tot
een optimaal resultaat zijn gekomen.

Wat moet je als tunnelbeheerder weten?
De Kiltunnel, de Maastunnel en de gemeente Den
Haag (Koningstunnel, Hubertustunnel, Rotterdamsebaan) werken samen met het COB aan een
handboek ‘Ken je tunnel’. Wat moet je in ieder geval
weten om een tunnel goed te kunnen beheren,
onderhouden en renoveren? De werkgroep zal de
concept-inhoudsopgave presenteren en samen met
de deelnemers kijken of deze klopt en compleet is.
Kent u uw tunnel?
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AFSTUDEERONDERZOEK

Afkeurniveau van zinkvoegen in bestaande
afzinktunnels

Uit de
schoolt
gek lap

Een groot deel van de Nederlandse afzinktunnels nadert de helft van de ontwerplevensduur. Dat
betekent dat een grote onderhoudsbeurt op de planning staat, zoals bij de Eerste Heinenoordtunnel
en de Kiltunnel het geval is. De lekkages in de Eerste Coentunnel in 2009 en 2010 hebben ons
doen twijfelen aan de betrouwbaarheid van de Gina- en Omega-afdichting. Wanneer voldoet een
bestaande waterdichting in een tunnel niet meer? In dit afstudeeronderzoek zijn de faalmechanismen van de Gina- en Omega-afdichting kwalitatief en kwantitatief bepaald en bestudeerd
voor de Kiltunnel.

AFS T U D EER D ER

Ruben van Montfort
PRO J EC T

Afkeurniveau

Afzinktunnels bestaan uit meerdere tunnelelementen, die met elkaar verbonden zijn met
zogeheten zinkvoegen. De waterafdichting in
deze voeg wordt verzorgd door twee rubberprofielen: de Gina en de Omega. Het Gina-profiel is
ontworpen als een tijdelijke afdichting tijdens
de bouw. Vervolgens wordt er een tweede, definitieve afdichting geplaatst: het Omega-profiel.
Wanneer beide onderdelen falen, zal er lekkage
in een tunnel optreden met een tunnelafsluiting tot gevolg.

van zinkvoegen
in bestaande
afzinktunnels
WA AR

Technische
Universiteit Delft,
faculteit Civiele
techniek en
geowetenschappen

Tijdens de renovatie van de Eerste Coentunnel
is er corrosie aangetroffen op de klemverbindingen van het Omega-profiel. Deze stalen
onderdelen houden het Omega-profiel op haar
plek. De corrosie is vermoedelijk veroorzaakt
door aanwezigheid van water met dooizouten
in de voeg. Hoewel dit bij de Eerste Coentunnel
niet gezien werd als de oorzaak voor de lekkages,
vormt dit wel een potentieel risico voor andere
tunnels. Het COB heeft in 2013 een werkgroep
van tunnelexperts (de commissie Zinkvoegen)
opgericht. Deze werkgroep heeft in de loop van
de tijd informatie vanuit verschillende projecten
gedeeld en besproken. Aan het theoretische
afkeurniveau was nog niet gerekend. Dit niveau
is wel relevant voor het geplande onderhoud van
verschillende Nederlandse afzinktunnels. Een
mooi vraagstuk voor een afstudeerder.
Allereerst zijn de faalmechanismen van het Ginaen Omega-profiel kwalitatief bepaald. Vervolgens
zijn hieraan berekeningen gekoppeld. Deze zijn
toegepast op de casus Kiltunnel. Om deze be-
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schouwing te maken, is er gebruikgemaakt van
verschillende documentatie. De belangrijkste
hiervan zijn de ontwerpdocumenten vanuit
Trelleborg, de goed bewaard gebleven bouwtekeningen en de gedane metingen en inspecties
in de Kiltunnel.

Falen van Gina-afdichting
Tijdens de levensduur van de Gina-afdichting
zijn er verschillende processen werkzaam die
de waterdichtheid doen afnemen. In de winter
zijn (door de lagere temperaturen) de tunnelelementen iets korter, waardoor de voegen
wijder zijn. Dit zorgt voor een lagere klemdruk
in het Gina-profiel met een verlaging van de
weerstand tegen water tot gevolg. Ook kan, als
gevolg van cyclische winter-zomerbewegingen
van de voeg, de grond aan de buitenzijde van
het Gina-profiel ‘opspannen’. Dit kan leiden tot
het naar binnen drukken van het Gina-profiel,
waardoor ook het Omega-profiel beschadigd
kan raken. Als laatste kan door verschilzettingen het Gina-profiel het contact met het
tegenoverliggende element verliezen.
De Kiltunnel is (theoretisch) getoetst op de
benoemde faalmechanismen. Hieruit volgde
dat het Gina-profiel in wand en vloer naar alle
waarschijnlijkheid nog uitstekend functioneert. In het dak kan het Gina-profiel in de
loop van de tijd naar binnen gedrukt worden
als gevolg van het ‘opspannen’ van grond. Daar
dit een complex verschijnsel is, wordt aanbevolen om – indien de situatie het toestaat – de
voeg te openen en dit van dichtbij te bekijken.
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Bij het COB
Om meer inzicht te krijgen in faalmechanismen en de levensduurverwachting van zinkvoegen is in 2013
een COB-commissie gestart. Er is een
inventariserend rapport opgesteld en
extra praktijkonderzoek uitgevoerd
bij diverse tunnels. Inmiddels is duidelijk dat de opgaven breder zijn. De
commissie wordt daarom uitgebreid
en anders ingericht. Er komen subcommissies over drie onderwerpen:
voegen, deformaties van tunnels en
degradatie van materialen. Daarboven
komt een overkoepelende stuurgroep
die de samenhang en kwaliteit van het
onderzoek borgt.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping

Schematische doorsnede van een zinkvoeg in de vloer van een afzinktunnel.
(Beeld: handboektunnelbouw.nl, bewerkt door Ruben van Montfort)

Verder zijn er metingen van de voegbewegingen in langsrichting nodig om te
kunnen voorspellen of het Gina-profiel
waterdicht zal zijn.

Omega-profiel onder de klemverbinding
vandaan getrokken wordt. Een laatste
manier van falen kan plaatsvinden als
gevolg van een Gina-profiel dat naar
binnen gedrukt wordt.

Falen van Omega-afdichting
Het Omega-profiel wordt op haar plek
gehouden door klemlijsten die met
voorgespannen bouten aan de tunnelementen verbonden zijn. Over de tijd
wordt ook de Omega-afdichting door
verschillende mechanismen belast.
Wanneer deze bouten corroderen kan de
voorspanning afnemen, waardoor water
het Omega-profiel kan passeren. Door
verschilzettingen in de voeg kan scheurvorming als gevolg van rek ontstaan in
het Omega-profiel. Daarnaast kunnen
de verschilzettingen ertoe leiden dat een

Uit analyse bij de Kiltunnel volgt dat de
indrukking van de flens van het Omegaprofiel van groot belang is voor de
werking van het Omega-profiel. Volgens
het ontwerp is de indrukking 6 mm. In
de praktijk kan er falen optreden wanneer de indrukking van de flens van het
Omega-profiel onder de 5 mm komt. Er
is aanbevolen om dit bij inspecties te
meten. Verder is er gerekend aan de corrosie die er in de bouten mag optreden.
De bouten mogen rondom maximaal
2 mm staal verliezen ten opzichte van de

kern. Ergo, er is nu nog marge, maar bij
een doorgaand corrosieproces kan die
binnen enkele jaren verloren gaan.
Het project heeft een basis gecreëerd
voor de analyse van de betrouwbaarheid
van bestaande Gina- en Omega-profielen. Samen met metingen en inspecties
kan deze beschouwing tunnelbeheerders helpen om de afweging te maken
of er onderhoud nodig is. Met het oog
op de verschillende afzinktunnels die
de komende jaren onderhouden gaan
worden, is dit waardevolle kennis.

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

“Aanbevelingen worden meegenomen in verder onderzoek”
“De afgelopen vier jaar is binnen de COB-commissie Zinkvoegen gewerkt aan het in kaart brengen van mogelijke problemen met
stalen klemverbindingen. Daarvoor is door Nebest in een aantal tunnels endoscopisch onderzoek uitgevoerd, waarmee een grof
beeld van de onderhoudstoestand verkregen is. Het door Ruben uitgevoerde onderzoek was noodzakelijk om een beter inzicht in
het theoretisch afkeurniveau te krijgen. Bovendien geeft Ruben in zijn rapport praktische aanwijzingen voor het inspecteren van
kritische punten in de klemconstructie van zinkvoegen. De aanbevelingen uit het afstudeeronderzoek worden meegenomen in
verder onderzoek naar de onderhoudstoestand van de klemverbindingen in de zinkvoegen van de Kiltunnel. Mede op basis van het
door Ruben bepaalde afkeurniveau zal worden bepaald of herstelacties aan de klemverbinding noodzakelijk zijn.”
ing. Jan Kloosterman
Afstudeerbegeleider namens Nebest

21

Zo
t
e
h
n
a
k
ook!

over
de grens
Het COB is het Néderlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Dat
betekent echter niet dat het netwerk alleen in Nederland
opereert. Van 21 tot 26 april 2018 was Dubai voor even
het werkterrein op het World Tunnel Congress.

>

Paperpresentaties

Namens het COB waren vier papers
ingediend.
Twee hiervan hadden een plaats op
het podium
gekregen. Karin de Haas presenteer
de de
langetermijnvisie op tunnels en het
bijbehorende tunnelprogramma. Paul Janss
en gaf een
presentatie over de maatregelenca
talogus (het
groeiboek) voor energiereductie in
tunnels. De
derde geaccepteerde paper was die
van Hans de
Man over de digitale tunneltweeling
. Hier was
een posterpresentatie over gemaakt.

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

>

Afspraken

>

Netwerk

dse
Het COB werkte op het WTC nauw samen met KIVI TTOW, de Nederlan
landenvertegenwoordiging in het ITA. In samenwerking met BESIX
st om
organiseerden KIVI TTOW en het COB op dinsdagavond een bijeenkom
de
met nationale en internationale collega’s nog even door te praten over
helft uit
gepresenteerde onderwerpen. Met zo’n tachtig gasten – waarvan de
het buitenland – was het een levendige, nuttige én gezellige avond.
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‘Tussen de bedrijven door’ verstevigde het COB ook de internationale contacten en werden er verkennende gesprekken
gevoerd met mogelijke nieuwe partners. Zo wil een team van
de Fehmarnbelttunnel graag samenwerken op het gebied van
energiereductie en is het Centre d’Etudes des Tunnels (CETU)
geïnteresseerd in het opzetten van een gezamenlijk onderzoeksprogramma. Een deputy-minister van Saoedi-Arabië was
onder de indruk van de langetermijnvisie op tunnels: ‘Dit is
precies wat Saoedi-Arabië nodig heeft’.
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De Groene Loper geopend

Al doende leert men

CROW Infradagen

In gezelschap van Zijne Majesteit Koning
Willem-Alexander is op 29 maart 2018 de
Groene Loper in gebruik genomen. Daarmee is
het verkeerssysteem voor A2 Maastricht, waar
de Koning Willem-Alexandertunnel onderdeel
van uitmaakt, officieel gereed.

Evaluaties van oefeningen en incidenten in tunnels laten steeds dezelfde leerpunten zien. Een
werkgroep vanuit het COB-platform Veiligheid
heeft deze leerpunten verzameld en daarmee een
handreiking gemaakt voor het collectief leren en
delen van oefen- en incidentevaluaties in tunnels.

Kom op 27 en 28 juni 2018 naar congrescentrum Papendal om u in een keer te laten
bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van infrastructuur en wegenbouw.

Vier dagen lang, van 29 maart t/m 1 april 2018,
organiseerden Projectbureau A2 Maastricht
en Avenue2 samen met verschillende partners
allerlei activiteiten om de opening te vieren. Ook
is er een speciaal boek uitgebracht. In Het A2
Maastricht model komen een groot aantal betrokkenen aan het woord over hun bijdragen aan en
beleving van A2 Maastricht, van bouwvakkers tot
bestuurders en bouwputwatchers. Zij vertellen
wat A2 Maastricht ‘anders dan anders’ maakt. Het
boek neemt u aan de hand van een beeldverslag
mee door de geschiedenis.

De publicatie Al doende leert men is primair bedoeld voor alle direct bij het oefen- en evaluatieproces betrokken partijen, zoals tunnelbeheerders,
veiligheidsbeambten, hoofden van bedien- en
meldcentrales, hulpdiensten en toezichthoudende
partijen. In de publicatie zijn aanbevelingen
geformuleerd om het gehele oefen- en evaluatiesysteem verder te optimaliseren.

Dit najaar organiseert ingenieursvereniging
KIVI TTOW weer een studiereis langs buitenlandse praktijkprojecten. Van 3 t/m 5 oktober
2018 kunt u meereizen door Scandinavië.

Start renovatie Leopold II-tunnel

Met een lengte van 2,5 kilometer is de Leopold
II-tunnel de langste tunnel van België en een
belangrijke invalsweg naar het centrum van Brussel. De renovatiewerkzaamheden zullen drie jaar
duren. Na de zomer van 2018 wordt de tunnel
ook in de zomers van 2019 en 2020 volledig
afgesloten. Er wordt asbest verwijderd, er worden
extra nooduitgangen gemaakt en de veiligheidsuitrusting wordt verbeterd.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Varen over parkeergarage Albert Cuyp
De bouw van de Amsterdamse parkeergarage
Albert Cuyp onder de Boerenwetering is voltooid.
Sinds 20 april 2018 varen er boten over het dak.
De parkeergarage biedt ruimte aan 600 auto’s.
De parkeergarage is gebouwd onder de bestaande
waterbodem van de Boerenwetering. De in- en
uitgangen bevinden zich aan de Ruysdaelkade om
het zicht op het water vanuit de smalle zijstraten
open te houden. Door de garage vermindert
de parkeeroverlast in de Oude Pijp en krijgt de
openbare ruimte in de Frans Halsbuurt een
kwaliteitsimpuls.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

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.

27 en 28 juni 2018 • Congrescentrum Papendal,
Arnhem • www.crow.nl/infradagen2018

Buitenlandreis KIVI TTOW

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Sinds 1 mei 2018 wordt de Brusselse Leopold
II-tunnel gerenoveerd. Buiten de vakantieperiode wordt er enkel ’s nachts van zondag tot en
met donderdag in de tunnel gewerkt; tijdens de
zomermaanden gaat de tunnel volledig dicht.

Op het tweejaarlijkse evenement van CROW
komen wegbouwkundigen van wegbeheerders,
aannemerij, advies- en ingenieursbureaus en
kennisinstellingen bij elkaar komen om kennis
en ervaringen te delen. Het thema van dit jaar:
wat doet het klimaat met onze infra?

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

Menselijk gedrag in tunnels
Op 11 en 18 april jl. organiseerde het Kennisplatform Tunnelveiligheid (KPT) een thematische
bijeenkomst Tunnelveiligheid door het menselijk
oog, over het menselijk gedrag bij vluchten in
tunnels. Het verslag en de presentaties zijn te
downloaden vanaf de website.
Tijdens de bijeenkomst gaven Jos Vrieling (verkeerspsycholoog bij Arcadis) en Lucy van der Linden
(adviseur/trainer bij Merk-X) inzicht in het veiligheidsgedrag in het verkeer. Calamiteitenpsycholoog
Erica Kinkel (CalPsy) vertelde over de manier waarop
het menselijk brein en lichaam reageren bij een
calamiteit. Na de presentaties hebben de deelnemers in vier deelsessies de mogelijkheden verkend
om het gat tussen het geobserveerde en gewenste
gedrag van weggebruikers bij een tunnelincident te
verkleinen. Hierbij is gekeken vanuit de weggebruikers, de wegverkeersleiders, de hulpdiensten en de
ontwerper. Een aantal zaken kwam prominent naar
voren: het belang van heldere, korte instructies,
meer publieksvoorlichting en mogelijkheden om de
weggebruiker sneller aan te sporen om te vluchten.
Lees meer via de website van het KPT:
www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl.
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De tocht voert onder meer langs de Follobanen
in Noorwegen (boortunnel) en de Marieholmstunnel in Zweden (zinktunnel). Ook brengt u
een bezoek aan Kopenhagen waar de Fehmarnbelttunnel in voorbereiding is en de Øresunden Storebelttunnels aan onderhoud toe zijn.
Opgeven kan bij Arjan Luttikholt (a.luttikholt@
tec-tunnel.com) en Mark Vlaanderen Oldenzeel
(mvlaanderen@strukton.com)

BRO Roadshow
Sinds 1 januari 2018 is de wet BRO van kracht.
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat
gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Om breed bekendheid te geven aan de
BRO, worden zeven informatieve regio-bijeenkomsten georganiseerd.
Sinds de inwerkingtreding van de wet BRO is er
een geautomatiseerde keten die de gegevens over de ondergrond kan registreren. De
roadshowbijeenkomsten gaan onder meer in
op het aanleveren van gegevens, de technische
architectuur van de systemen in de BRO-keten
en het ophalen van BRO-informatie. Ook de
betekenis van de BRO voor werkprocessen
komt aan de orde. De roadshow richt zich op
medewerkers van gemeenten, provincies,
waterschappen, Rijkswaterstaat, toe- en softwareleveranciers en aannemers.
14 juni 2018 - Gelderland, Flevoland •
19 juni 2018 - Utrecht en Zuid-Holland •
https://bro.pleio.nl
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