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•	 Common ground voor ondergrondse infra

•	 City Deal moet (ook) aardgasvrij dichterbij brengen

•	 Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk

•	 Investeren in zorgvuldige kostenverdeling bij verleggingen

•	 Convenant Rotterdam: graafrust, kostenreductie en minder hinder



Wie zich niet beweegt, voelt zijn 
ketenen niet 

Door de intensivering van energie en data gaan 
kabels en leidingen de komende decennia intensief 
op de schop. Maar aanleg, vervanging en onderhoud 
zijn niet probleemloos: de straat gaat alweer open, 
een graafmachine raakt een leiding, een infraproject 
staat een jaar stil ‘vanwege kabels en leidingen.’ Hoe 
geven we die uitdaging vorm? 

VOORWOORD INHOUD

THEMA: KABELS EN LEIDINGEN

Ze worden wel eens aangeduid als ‘kleine ondergrondse 
infrastructuur’ maar niets is minder waar: er ligt twee 
miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de ondergrond. 
Niet verwonderlijk dat er behoefte is aan een integrale 
langetermijnvisie op aanleg, beheer en onderhoud.    
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Leveranciers en beheerders van onze ‘kleine’ ondergrondse infra komen 
elkaar geregeld tegen. Ze roeren in de dezelfde grond en werken voor 
dezelfde opdrachtgevers. Je zou verwachten dat er intensief wordt 
afgestemd, maar dat is niet altijd zo. Partijen, ook overheden, hebben 
elk hun eigen standaarden en werkwijzen en optimaliseren hun eigen 
organisatiemodel.

Vaste structuren bieden zekerheid en efficiëntie, maar in een veran-
derende omgeving lopen ze vast. Het systeem wordt chaotisch: partijen 
reageren onafhankelijk van elkaar en de impact van kleine veranderingen 
kan groot zijn. Deze complexiteit wordt wel aangevlogen via een ‘soft 
systems’-aanpak of via gestructureerde methoden als Scrum of Kanban, 
maar dan is er toch een leidende agent nodig die bepaalt wat het 
resultaat moet zijn.

Zoals Plato het al zei: je zult de zon niet vinden door in de schaduw te 
blijven. Moderne benaderingen pakken chaos daarom niet meer via 
een methodische omweg aan, maar rechtstreeks. Dat doen ze door de 
regels van het spel te wijzigen. Dat vereist wel een overheid die haar 
gezag daarvoor inzet. Gezag dat voortkomt uit haar rol: het zeker stellen 
van het algemeen belang. Als de overheid, als spelmaker, goede regels 
definieert, kan het systeem naar een hogere doelstelling worden getild. 
Keuzes zijn dan niet meer gebaseerd op een eigen businessmodel (dat 
blijft natuurlijk wel meespelen), maar op de vraag: wat levert meer 
flexibiliteit, minder hinder en meer waarde op? Spelafspraken verhin-
deren dat het systeem niet in chaos vervalt als de storm begint.

Vanzelfsprekend moeten we met elkaar bewegen om te zien waar we 
vastlopen en om een nieuw spel op de wagen te krijgen. Ik pleit dus voor 
een gezamenlijk zoeken naar een toekomstgerichte aanpak, met de 
overheid als spelbepaler. In dit nummer vindt u een aantal aanzetten 
daartoe en ik nodig u graag uit om met ons mee te denken.

Merten Hinsenveld 
Directeur COB

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

Bovengrondse ambities, ondergrondse infra
Het project Common ground voor ondergrondse infra richt zich op 
een gedeelde visie van alle partijen die bij de ondergrondse kabel- 
en leidinginfrastructuur betrokken zijn.

City Deal moet (ook) aardgasvrij dichterbij brengen
Voor de bestaande bouw kiest de gemeente Amsterdam voor een 
gebiedsgerichte aanpak. De Van der Pekbuurt dient als pilot.

Graafschade: de weerbarstigheid van de praktijk
De daling van het aantal graafschades stagneert. Gemaakte 
afspraken zijn nog niet overal in de praktijk doorgedrongen. 

Investeren in zorgvuldige kostenverdeling
Ook bij de RijnlandRoute is het verleggen van kabels en leidingen 
complex. Een praktisch instrument biedt ondersteuning. 

DE DIALOOG	•	Convenant	Rotterdam:	graafrust,	kostenreductie	
en minder hinder
“Het convenant zorgt ervoor dat we eerder samen aan tafel zitten 
en niet pas op straat met elkaar de problemen oplossen.”

SPECIAL: SCHREUDERSSTUDIEPRIJS 2018
De winnaars aan het woord en aandacht voor de overige 
genomineerden.

PRAKTIJK

220 miljoen euro leefbaarheidsbaten bij A2 Maastricht
De ondertunneling van de A2 in Maastricht heeft de leefbaarheid 
in de stad sterk verbeterd.

Ondergrond moet Vlaamse steden ademruimte bieden
Ruimtelijke rendementsverhoging mag de waarden en de 
kwaliteiten van een gebied niet aantasten.

MKBA’s kunnen beter 
Participatieve waarde-evaluatie is een nieuw model  om 
welvaartseffecten en maatschappelijke baten te benoemen.

‘Zonder de ondergrond lopen we vast’ 
Ondergronds goederentransport moet volgens Bart Vannieuwen-
huyse een volwaardige vijfde vervoersmodaliteit worden.

NETWERK&COB

Infra die aan de wet voldoet, voelt niet automatisch veilig
Ron Beij en Ron Galesloot van brandweer Amsterdam-Amstelland 
stellen dat ‘veilig volgens de wet’ niet altijd voldoende is, vooral 
niet op locaties waar sprake is van meervoudig ruimtegebruik.

EN VERDER

COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

IN FOCUS COB-congres 2018  

DE VISIE VAN... Edith Boonsma, COB

UIT DE SCHOOL GEKLAPT Boorfrontstabiliteit

ZO KAN HET OOK Andere wanden

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

(Foto: Vincent Basler)
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Save the date

4 dec. 2018

COB-UPDATE

Op tunnelreis

Nog een paar nachtjes slapen en dan 
reizen zo’n dertig deelnemers naar Oslo 
voor de buitenlandreis van KIVI TTOW. 

In Noorwegen wordt een bezoek gebracht aan de 

Follobanen (boortunnel). Daarna gaan de deel-

nemers naar Zweden voor de Marieholmstunnel 

(zinktunnel). De laatste stop is Kopenhagen, 

waar excursies zijn naar de Fehmarnbelttunnel 

(in voorbereiding) en de Øresund en Storebelt-

tunnels (onderhoud). 

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Volg het COB

(Foto: Vincent Basler)

De klas van 2018 (en 2019 en 2020 ...)

Hieronder ziet u de leukste foto van het COB-congres op 22 juni jl. Samen met het netwerk vierden we dat het tunnelprogramma 
serieuze vormen begint aan te nemen met liefst acht projecten verdeeld over twee sporen (civiel en digitaal). Inmiddels is de sol-
licitatieprocedure afgerond. Voor elk project worden voorzitters, secretarissen en leden aangesteld.

Lees meer via www.cob.nl/tunnelprogramma.

Zet hem vast in uw agenda: de Projecten-
marathon van KIVI TTOW en het COB. 
Dinsdag 4 december 2018 kunt u mee.

Technische hoogstandjes en de nieuwste bouw-

werken, u maakt het mee tijdens de Projecten-

marathon. Het evenement brengt u op plekken 

waar u normaal niet mag komen en er is volop 

gelegenheid voor vragen. Het programma van dit 

jaar komt binnenkort online. Houd hiervoor de 

nieuwsbrief en LinkedIn in de gaten.  

Lees meer via www.cob.nl/

projectenmarathon.

www.twitter.com/

cobtweet

Cursus Veiligheid onder-
grondse infrastructuur

Samen met het COB organiseert PAO 
Techniek en Management vanaf 13 
november 2018 de geheel vernieuwde 
postacademische cursus Veiligheid on-
dergrondse infrastructuur. 

In de vierdaagse cursus wordt de volledige cyclus 

van een tunnelproject behandeld: van verken-

ning tot realisatie en beheer. Naast alle relevante 

wetgeving en technische voorzieningen komen 

menselijk gedrag, cybersecurity en diverse 

projectvoorbeelden ruim aan bod. 

Meer informatie en aanmelding via  

www.paotm.nl.

Diner van de Ondergrond

De afgelopen jaren ging de aandacht 
vaak uit naar tunnels, nu staan kabels en 
leidingen centraal tijdens het Diner van 
de Ondergrond op 7 november 2018. 

De editie van dit jaar vindt plaats in Boompjes, 

pal aan de Maas in Rotterdam. De gasten zijn 

bestuurders en specialisten die op strategisch 

niveau kunnen bijdragen aan het onderwerp: 

common ground voor ondergrondse infra.  

Lees meer via www.cob.nl/diner.

Verder met cybersecurity

Het groeiboek Cybersecurity gaat groeien. 
Er is een nieuwe werkgroep gevormd 
(met oude en nieuwe leden) die in novem-
ber bij elkaar komt voor een vervolg. 

Het huidige groeiboek richt zich vooral op tunnel-

beheerders. De werkgroep wil in 2019 nieuwe 

hoofdstukken toevoegen over de cybersecurity-

aspecten in het ontwerp van een tunnel.  

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

www.linkedin.com/company/

centrum-ondergronds-

bouwen

Nieuwe participant

Op de valreep voor deze Onderbouwing 
is het COB-netwerk nog een organisatie 
rijker geworden: Royal IHC heeft zich 
aangesloten! Het bedrijf ontwikkelt 
onder meer technologie voor tunnel-
boormachines.

http://www.twitter.com/cobtweet
http://www.twitter.com/cobtweet
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
http://www.linkedin.com/company/centrum-ondergronds-bouwen
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Congres in 
zomerse sferen

Het COB liep op 22 juni jl. enigszins 

vooruit op de feiten; op deze 

bewolkte dag was het binnen al volop 

zomer tijdens het congres. Het plenaire 

programma was dit jaar in tweeën 

gedeeld. Daartussen konden de gasten 

kiezen uit liefst 21 subsessies.

In focus
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Vanwege het internationale congres op 27 november 
aanstaande (zie de achterkant van deze Onderbouwing), 
was het COB-congres dit jaar vervroegd naar eind 
juni. De nieuwe datum bood een uitgelezen kans voor 
de aankleding. Parasols, lampionnen, tuintafels en 
palmbomen gaven het congres de uitstraling van een 
zomerfeest. En gezellig was het zeker, maar op een 
COB-congres is de inhoud minstens zo belangrijk.  

De subssies waren  dit jaar mede bepaald door de 
platforms van het COB. De platformleden presen-
teerden in hun zaal de onderwerpen die bij hen op 
de agenda staan. De gasten maakten gebruik van 
deze kans om hun  ervaringen met vakgenoten 
te delen, of juist eens bij niet-vakgenoten aan te 
schuiven en hun horizon te verbreden.

In het eerste plenaire programma kwam onder meer 
Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie 
Zuid-Holland, op het podium. Hij ontving een zwarte 
doos als symbool voor de onbekendheid van veel 
bestuurders met de ondergrond. Om de rol van de on-
dergrond inzichtelijk te maken, heeft het COB-netwerk 
een ketenanalyse gemaakt voor het aardgasvrij maken 
van een stadswijk.

‘s Middags was er op het plenaire podium aandacht 
voor het tunnelprogramma. Jan Slager (Rijkswaterstaat) 
presenteerde de visie van Rijkswaterstaat op de digitale 
tunneltweeling en gaf aan dat er een gezamenlijk leer-
traject wordt opgezet met praktijkprojecten en het COB. 
Robert de Haas (COMOL5, RijnlandRoute) en Harbert 
van der Wildt (De Groene Boog, A16 Rotterdam) gingen 
in op de invulling in de praktijk door de consortia.

Aangezien het leertraject onderdeel is van het tunnel-
programma en daarin iederéén gaat leren, werd er tot 
slot een grote klassenfoto gemaakt. Die foto zag u al op 
de vorige pagina.

Lees meer online: www.cob.nl/congres2018.

(Foto: Vincent Basler)
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COMMON GROUND VOOR ONDERGRONDSE INFRA

De ondergrond zal in Nederland de komende decennia nog intensiever gebruikt gaan 

worden. Zeker waar het gaat om kabels en leidingen. Juist op de plekken waar de drukte 

in de ondergrond het grootst is, de steden, wordt de meeste groei verwacht.

Bovengrondse ambities, 
ondergrondse infra

Het streven om Nederland aardgasvrij te maken, leidt tot een 
energietransitie met nieuwe ondergrondse infrastructuur 
(o.a. warmtenetten) en verwijdering of alternatief gebruik van 
bestaande ondergrondse infrastructuur. De (lokale) opwek-
king van hernieuwbare energie en de opmars van elektrisch 
rijden, maken uitbreiding van het stroomnet nodig. Klimaat-
adaptatiemaatregelen vragen soms om extra afvoercapaciteit. 
Ook de vraag naar datanetwerken blijft groeien. Daarbovenop 
komt de renovatieopgave voor water- en rioolnetwerken. 

Naast de ‘nieuwe’ opgaven kent de huidige praktijk van 
beheer van kabels en leidingen vraagstukken die om een 
oplossing vragen. Denk aan graafschades, het gebrek aan 
ruimte in de ondergrond, de vele loze leidingen, het gebrek 
aan een integrale aanpak van boven- en ondergrond bij 
het stedenbouwkundig ontwerp van plangebieden en het 
in veel gevallen ontbreken van regie op het gebruik van de 
ondergrond. De optelsom van aanstaande activiteiten doet 
sommigen al roepen om een ‘Deltaplan voor de ondergrond’. 
Duidelijk is in ieder geval dat de genoemde opgave vanuit 
de huidige praktijk tot onaanvaardbare directe kosten, 
maatschappelijke kosten en hinder zullen leiden. Kortom, 
het moet anders.

Het COB-netwerk heeft het initiatief genomen voor het 
project Common ground voor ondergronds infra. In het 
project, dat loopt tot en met maart 2019, wordt een analyse 
gemaakt van belangen, kennis, instrumenten en oplossingen. 
Het doel is tot een gedeelde visie te komen van alle partijen 

die bij de ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur 
betrokken zijn. Dat het COB-netwerk hier niet alleen in staat, 
blijkt uit het feit dat er voor de uitvoering van het project een 
financiële bijdrage is verleend door het Uitvoeringsprogramma 
Bodem en Ondergrond.

Het project beoogt:
• het gezamenlijk ontwikkelen van kennis omtrent de 

toekomstige opgaven voor ondergrondse netwerken;
• inzicht in de huidige kennispositie van alle 

betrokken partijen;
• inventarisatie van de instrumenten die nodig zijn 

vanuit het ruimtelijke, bestuurlijke, financiële en 
technische domein;

• het formuleren van gezamenlijke kennisdoelen.

Bij het project Common ground voor ondergrondse infra 
zijn zestig organisaties actief betrokken. Vertegenwoordi-
gers van die organisaties participeren in werk- en klank-
bordgroepen. Omdat bij de gewenste overallstrategie naast 
ordenings- en technische aspecten ook governance en 
financiering een rol spelen, worden ook gesprekken gevoerd 
met onder andere juristen, economen, econometristen, 
beleidsambtenaren en bestuurders van zowel netbeheerders 
als gemeenten en provincies. 

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/commonground.
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Tussenstand
De gesprekken tot nu toe laten zien dat er op uitvoerings-
niveau al veel aandacht is voor de problematiek. Er zijn 
allerlei praktische oplossingen bedacht en samenwer-
kingsverbanden ingericht die graafschades verminderen, het 
werken in de ondergrond efficiënter maken en hinder beperken. 
Bewezen effectieve operationele oplossingen worden echter nog 
onvoldoende doorvertaald naar andere ondergrondse infraprojecten. Dat 
komt mogelijk door het grote aantal betrokken partijen, wisselende inzichten over 
wie de regierol zou moeten hebben en beperkte koppeling aan bovengrondse belangen. 
Bovendien zijn de gevonden oplossingen vaak reactief en blijven achterliggende struc-
turele belemmeringen buiten beeld. Dat laatste wordt mede veroorzaakt doordat er op 
beleidsniveau beperkt zicht is op het belang en de rol van de ondergrondse infrastruc-
tuur in het – binnen tijd en budget – realiseren van bovengrondse ambities. 
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Voortgangsbijeenkomst
Alle tot nu toe verzamelde informatie wordt gepre-
senteerd op 19 oktober 2018 tijdens een voortgangs-

bijeenkomst. De deelnemers gaan nuanceren en 
aanscherpen. Gezamenlijk wordt bepaald 

hoe er van de veelheid aan informa-
tie een product gemaakt kan 

worden waar vakmensen 
in de wereld van kabels 

en leidingen iets aan 
hebben.

Ketenanalyse
De actualiteit heeft de urgentie van Common ground voor 

ondergrondse infra nog eens onderstreept. Het besluit van 

het kabinet om de winning van Gronings aardgas versneld 

af te bouwen, betekent een versnelling van de energietran-

sitie. Bovenop de wens om opgaven voor ondergrondse infra 

te bundelen en op elkaar af te stemmen, kwam de vraag of 

versnelling binnen de bestaande structuren mogelijk is, en 

zo niet, welke drempels moeten worden geslecht om die 

versnelling alsnog tot stand te brengen. Specifiek voor het 

aardgasvrij maken is door het COB-netwerk een ketenana-

lyse gemaakt die de ondergrondse component van ‘van 

gas los’ inzichtelijk moet maken aan de Klimaattafels die 

het kabinet in het leven heeft geroepen voor een nieuw 

klimaat- en energieakkoord. De ketenanalyse is tijdens het 

COB-congres op 22 juni jl. gepresenteerd.

De ketenanalyse voor het aardgasvrij maken van een stads-

wijk heeft een groot aantal dilemma’s aan de oppervlakte 

gebracht, variërend van ordeningsopgaven tot problemen 

op financieel/juridisch gebied. Daarnaast wordt ook gecon-

stateerd dat ‘aardgasvrij’ kansen biedt door een slimme en 

efficiënte koppeling aan andere maatschappelijke opgaven 

en plannen, en aanjager kan zijn voor een overallstrategie 

voor aanleg, beheer en onderhoud van ondergrondse kabels 

en leidingen, zodat grote maatschappelijke en ruimtelijke 

opgaven effectiever kunnen worden aangepakt.
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Gebiedsontwikkeling City Deal moet (ook) aardgasvrij dichterbij brengen

In 2016 lanceerde Amsterdam de strategie Naar een stad zonder aardgas. Nieuwbouw-

gebieden worden al niet meer op aardgas aangesloten. Voor de bestaande bouw kiest 

Amsterdam voor een gebiedsgerichte aanpak. Daaraan wordt invulling gegeven met een 

zogeheten City Deal, een samenwerkingsverband van netbeheerders, woningcorporaties, 

warmteleveranciers en het Rijk. De Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord is aange-

wezen als pilot. 

De Van der Pekbuurt is een arbeiderswijk uit begin twintigste eeuw aan de 

noordoever van het IJ. (Foto: gemeente Amsterdam/Koen Smilde Photography)

Er is afgesproken dat per gebied wordt bekeken 
wat de beste aanpak is en welke alternatieven voor 
aardgas het meest geschikt zijn. Ook alternatieven als 
volledig elektrische warmtesystemen of geothermie 
komen daarbij in beeld. Essentieel is dat de transitie 
in samenhang met andere opgaven wordt bekeken. 
Adviseur stedelijke programmering Ruben Klijn: “We 
hebben nog meer opgaven, zoals herinrichtings-
projecten, het autoluw maken van de binnenstad, 
klimaatbestendig inrichten en de sociale wijkaanpak. 
We willen deze opgaven combineren om tot integrale 
afwegingen te komen. We onderzoeken nu hoe we dat 
proces het best structureel kunnen inrichten. In de 
tussentijd gaan de ontwikkelingen gewoon door.”

Een van die tussentijdse ontwikkelingen betreft de 
Van der Pek- en Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord. 
Directe aanleiding was het besluit van woningbouw-
corporatie Ymere om het woningbezit in die wijk 
duurzaam te renoveren en van het gas af te halen. De 
woningen worden volledig gerenoveerd. De straten 

zijn smal, en voor woningen aan de andere kant van 
de straat moet de gasaansluiting gehandhaafd blijven. 
Nuon Warmte heeft een inschatting gemaakt van de 
toekomstige stadsverwarmingsbehoefte, en heeft 
mede op basis daarvan met Ymere een contract gesloten 
voor de levering van stadswarmte voor vijftien jaar.

Stadsdeelregisseur in Amsterdam-Noord Eric van den 
Beuken: “Het gaat in eerste aanleg om 38 woningen in 
het eerste van zeven blokken in de Gentiaanbuurt. Er 
is geen primair warmtenet in de buurt en er moet dus 
gebruikgemaakt worden van tijdelijke warmtecentrales 
die ergens in de openbare ruimte geplaatst moeten 
worden. Daarnaast moet er een warmte-overdracht-
station gerealiseerd worden dat de warmtelevering 
voor drie- tot vijfhonderd aansluitingen kan verzorgen. 
Aardgasvrij organiseren via stadswarmte laat dus ook 
zichtbare sporen na in de openbare ruimte die in deze 
toch al smalle wijken steeds meer onder druk staat.”

Ruben Klijn: “Zodra de investeringsbeslissing is geno-
men, wil Ymere uiteraard zo snel mogelijk tot uitvoering 
komen. Nuon heeft een wettelijke leveringsplicht. Dat 
leidt tot de puzzel die we nu proberen te leggen. Waarbij 
een belangrijke vraag is of er überhaupt plaats in de 
ondergrond is. Andere stakeholders in de ondergrond, 
Waternet, Liander en KPN, willen mee in dit project. 
Maar de vraag blijft: halen we december 2018, het 
moment waarop de eerste gerenoveerde woningen 
worden opgeleverd, of moeten de bewoners de boel de 
eerste maanden verwarmen met straalkachels?”

Senior adviseur ruimte en duurzaamheid Theun 
Koelemij: “De corporaties hebben hun plannen voor de 
komende jaren kenbaar gemaakt. Op basis daarvan 
hebben we een kaartje gemaakt, waarop de eerste tien-
duizend woningen die van het gas af gaan, zijn ingete-
kend. De ambitie uit het coalitieakkoord – aardgasvrij in 
2040 – vraagt een tempo van gemiddeld twintigduizend 
woningen per jaar. In 2018 zullen er weer twintigdui-
zend worden aangewezen. We moeten dus razendsnel 
leren en het tempo fors verhogen. Dat Amsterdam in 
2040 aardgasvrij moet zijn, is de enige zekerheid.”

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

‘Aardgasvrij organiseren laat 

zichtbare sporen na in de 

openbare ruimte.’

Ruben Klijn,
gemeente Amsterdam

Eric van den Beuken, 
gemeente Amsterdam

Theun Koelemij,
gemeente Amsterdam

http://www.cob.nl/verdieping
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Met de richtlijn CROW 500 hebben de ketenpartijen 
vastgesteld wie welke verantwoordelijkheid draagt 
en welke procedures in verschillende fasen van een 
grondroerproces gevolgd moeten worden. Het feit dat 
die afspraken nog niet overal zijn doorgedrongen tot de 
mensen die in de praktijk ‘aan de knoppen zitten’, zien 
Robert-Jan Looijmans en René Frinks als voornaamste 
uitdaging om het aantal graafschades verder terug te 
dringen. Het is voor hen aanleiding om te zoeken naar 
mogelijkheden om samenwerking op dit gebied te 
versterken. René Frinks: “CROW 500 is een uiting van 
de wil om er samen uit te komen. Maar samenwerken 
is een veelkoppig monster. Over de manier waarop 
we samenwerking in de dagelijkse praktijk moeten 
vormgeven, moeten we met de hele keten nadenken. 
We hopen daarbij de denkkracht van het COB-netwerk 
te benutten. Het zou fijn zijn als we hier met z’n allen 
onze tanden in kunnen zetten. We hebben immers 
allemaal belang bij een probleemloos graafproces.”

De te behalen winst reikt volgens Looijmans en Frinks 
verder dan graafschadebeperking. Betere afstemming 
moet ook leiden tot meer efficiency, lagere kosten, ver-
hoogde veiligheid en minder hinder. Regelmatig over-
leg tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grond-
roerders zorgt ervoor dat uitvoeringsproblemen eerder 
gesignaleerd worden. Dat moet vervolgens leiden tot de 
ontwikkeling en implementatie van gezamenlijke op-
lossingen. Omdat elke partij daar beter van wordt – en 
alle betrokkenen dit onderschrijven –, zou dit moeten 
resulteren in een proces van vanzelfsprekende, continue 
verbetering. Toch is de praktijk soms weerbarstig. Uit 
gesprekken met allerlei mensen uit de keten blijkt dat 
de kennis van de CROW 500 niet overal is geland en er 
nog steeds verschillen zitten tussen ‘weten wat goed is’ 
en ‘doen wat goed is’. 

Robert-Jan Looijmans: “De regelgeving gaat ervan 
uit dat niemand gebaat is bij graafschade. Er is een 
natuurlijke prikkel om ervan af te komen. In het proces 
daarnaartoe zijn wij als Agentschap Telecom de kata-
lysator. We willen dat de markt het oppikt en dat het 
niet nodig is om boetes uit te delen. Vanuit die optiek 
is het logisch dat wij samen met marktpartijen willen 
uitzoeken wat er speelt in de praktijk en snappen waar 
en waarom het toch nog misgaat.”

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

Graafschade De weerbarstigheid van de praktijk

De daling van het aantal graafschades stagneert. In het speerpuntenprogramma 2014-

2018 van het KLO is afgesproken dat er in 2018 minder dan 25.000 (circa vier procent) 

graafschades zijn. Deze doelstelling is met de stijging van het absolute aantal graafschades 

in 2016 onder druk komen te staan. René Frinks (Heijmans) en Robert-Jan Looijmans 

(Agentschap Telecom) spannen zich, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, in 

om veilig en schadevrij graven te bevorderen.

René Frinks, 
Heijmans
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Robert-Jan Looijmans, 
Agentschap Telecom

Statistieken uit de publicatie Feiten en cijfers over schade door graafwerkzaam-

heden tonen de recente ontwikkelingen. (Beeld: Agentschap Telecom)

www.cob.nl/verdieping
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THEMA  •  KABEL S EN L EIDING EN

Verleggen Investeren in zorgvuldige kostenverdeling

Erik Rutten, 
provincie Zuid-Holland

Voor de RijnlandRoute inventariseerden Erik Rutten van de provincie Zuid-Holland 
en Jaap Luiten van adviesbureau Sweco alle te verleggen kabels en leidingen, maakten ze 
afspraken met beheerders en stelden ze kostenverdelingen op. Voor dit laatste ontwik-
kelde Sweco een praktisch instrument. 

“Voor mij was het de eerste keer dat ik me met kabels 
en leidingen bezighield”, vertelt Rutten. “Van tevoren 
besefte ik niet hoe complex en belangrijk dit werkveld 
is. Wat dat betreft is er een wereld voor me openge-
gaan. Ik ben er inmiddels volledig van doordrongen 
dat je bij projecten in een vroeg stadium aan de slag 
moet met de verleggingsopgave en dat het groten-
deels om mensenwerk gaat.” Luiten die al jaren vanuit 
Sweco aan het project werkt als adviseur kabels en lei-
dingen, herkent dit: “Alleen al het inventariseren van 
alle kabels en leidingen die verlegd moeten worden, is 
een megaklus die veel tijd kost. Voor de RijnlandRoute 
zijn we daar als projectorganisatie al in 2013 mee 
begonnen. Uiteindelijk hebben we ongeveer 1.300 
objecten geïdentificeerd.”

Nadat de projectorganisatie en de beheerders het eens 
waren over de oplossingsrichtingen en deze hadden 
vastgelegd in verleggingsplannen, hebben de beheer-
ders de verleggingen uitgewerkt tot een plantekening, 
kostenraming en planning. Rutten: “Naast toezicht 
houden op de voortgang van de verschillende werk-
zaamheden van de netbeheerders, waren er voor ons als 
projectorganisatie toen nog twee belangrijke klussen. 
De kostenramingen van de beheerders beoordelen en 
het bepalen van de schadevergoedingen. De kosten 
die kabel- en leidingbeheerders maken, komen onder 
voorwaarden voor schadevergoeding in aanmerking. 
Het vaststellen van dit soort vergoedingen vereist veel 
kennis en expertise. Er zijn namelijk vele regelingen voor 
het vaststellen van financiële compensatie. Zo heeft de 
provincie een eigen nadeelcompensatieregeling, evenals 
Rijkswaterstaat en de meeste gemeenten. Je moet dus 
eerst kijken wie de grond beheert waarin een kabel of 
leiding ligt. Is dat bijvoorbeeld de provincie of Rijkswa-
terstaat? Vervolgens moet je aan de hand van de betref-
fende compensatieregeling de vergoedingen bepalen.”

Luiten vult aan: “Dat vergt veel uitzoekwerk. De 
compensatieregeling van Rijkswaterstaat hanteert 
bijvoorbeeld verschillende vergoedingen voor kabels 
en leidingen die infrastructuur kruisen, en kabels en 
leidingen die hier parallel aan liggen. Verder moet je 
controleren of beheerders in het verleden zakelijk recht 
hebben gevestigd op een kabel of leiding, bijvoorbeeld 
omdat een kabel of leiding bij aanleg door particuliere 
grond liep. Als er sprake is van zakelijk recht, krijgen 
beheerders meestal de werkelijk gemaakte verleggings-
kosten volledig vergoed, terwijl ze anders in ieder geval 
de in- en uitbedrijfstelling en de materiaalkosten voor 
hun rekening moeten nemen.”

“Om voor iedere verlegging snel tot een duidelijke 
kostencompensatie te komen, hebben we in een 
geografisch informatiesysteem alle juridische eigen-
domssituaties en de ligging van kabels en leidingen 
gecombineerd. Aan de hand daarvan kunnen we 
geautomatiseerd voor elk stuk kabel of leiding de 
schadevergoeding berekenen op basis van de geldende 
nadeelcompensatieregeling. Deze zorgvuldigheid is 
niet alleen voor de projectorganisatie belangrijk – de 
schadevergoedingen in het project RijnlandRoute lopen 
in de miljoenen – maar wordt ook gewaardeerd door de 
kabel- en leidingbeheerders. Immers, ze kunnen direct 
zien hoe de kostencompensatie is berekend. ”

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

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding naar de A4 bij Leiden. (Foto: Gasunie)

Jaap Luiten, 
Sweco

‘Er zijn vele regelingen 

voor het vaststellen van 

financiële compensatie.’

http://www.cob.nl/verdieping
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“Na de privatisering van nutsbedrijven zijn 
de netbeheerders zelf aan de slag gegaan, 
met hun consumenten als prioriteit. De 
nodige infrastructuur wordt door markt-
partijen aangelegd, vaak binnen strakke 
opdrachten die weinig ruimte bieden om 
het nog nét iets handiger aan te leggen. Als 
gemeente probeer je regie te voeren, met 
genoemde betrokkenen en samen met en 
voor je burgers, maar regie voeren zonder 
een overallstrategie is lastig. 

In het project Common ground voor 
ondergrondse infra gaan we op zoek naar 
gezamenlijke uitgangspunten en vraag-
stukken om met elkaar op te pakken. In 
de gesprekken die we daarvoor voeren, 
horen we dat mensen buikpijn krijgen 
van de huidige situatie in combinatie met 
de opgaven waar we voor staan. Dat zijn 
geen mensen die met hun buikpijn gaan 
stilzitten; zij gaan aan de slag, trekken bij 
projecten samen op en zien dat dit gunstig 
uitpakt op gebied van geld en tijd. Maar is 
dat voldoende voor de toekomstige vervan-
gingsopgave, voldoende om de energie-
transitie te faciliteren, voldoende om ook 
de klimaatopgave mee te nemen?

Er is meer nodig om de ondergrond nu én 
in de toekomst voor kabels en leidingen te 
kunnen gebruiken. We moeten ons met 

elkaar realiseren dat de ondergrond geen 
ligplaats is voor wat we kwijt willen, maar 
een randvoorwaarde voor onze gezondheid 
en de economie in Nederland. We kunnen 
voor aardgas alternatieve brandstoffen 
bedenken, maar het moet wel bij woningen 
en bedrijven komen, liefst zonder verlies 
van groen en zonder onnodige kosten. 

Met de energietransitie en klimaatopgave 
als aanjagers, is dit hét moment om te acte-
ren. In onze interviews hebben we hiervoor 
allerlei ideeën en inzichten gehoord. Helpt 
het als de ondergrond beheerd wordt door 
een organisatie die dat niet als bijbaan doet 
maar als corebusiness heeft, en daarop 
wordt beoordeeld? Is innovatiepartnerschap 
een middel om tot de benodigde nieuwe 
technieken te komen? Het is niet alleen aan 
de mensen met buikpijn om zulke vragen 
te beantwoorden, zij zijn al druk genoeg op 
projectniveau en zij missen de strategische 
positie. Voor dit soort vraagstukken zijn ook 
anderen aan zet. Kortom, mag dit onder-
werp hoog op de bestuurlijke agenda?“

Edith Boonsma werkt sinds 2009 bij het COB. Ze 

is met name betrokken bij de aandachtsgebieden 

Ordening en waarde en Kabels en leidingen. 

Ze is projectleider van Common ground voor 

ondergrondse infra. 

De visie 
van

Van stiefkindje naar 
randvoorwaarde
Ja, het ís druk in de ondergrond. In binnenstedelijk 
gebied past het niet allemaal lekker meer, het is 
vaak niet exact bekend wat waar ligt en we weten 
ook niet altijd wat de status is. Er zijn veel organisaties 
betrokken bij de ondergrondse infra, maar niemand ‘is 
ervan’. Dus lossen we het maar per project op. Praktisch, 
maar inefficiënt en we lopen meerwaarde mis.

(Foto: Vincent Basler)
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Wouter Boonzaaijer is als 

projectmanager in dienst bij 

de gemeente Rotterdam. Sinds 

2016 treedt hij (twee dagen per 

week) namens Stedin en Evides 

en gemeente Rotterdam op als 

manager van het convenant Sa-

menwerken in de buitenruimte.

Louis van der Hoeven werkt 

in opdracht van Stedin. Sinds ja-

nuari 2017 is hij procesadviseur 

uitvoering van het convenant 

Samenwerken in de buiten-

ruimte. 

Links Wouter Boonzaaijer, rechts Louis van der Hoeven. (Foto: Vincent Basler)

De  

dialoog

Convenant Rotterdam: graafrust, 
kostenreductie en minder hinder

Het is in Rotterdam steeds vanzelfsprekender 
geworden om onderhoudsprojecten, waarvan 
er veertig ingepland zijn, vanuit een geza-
menlijke doel aan te pakken: hinder beperken 
en kosten reduceren. Het ‘voorkomen van 
gedoe’ kan tot wel twintig procent reductie 
van uitvoeringskosten leiden, onder andere 
doordat aannemers niet onnodig op elkaar 
hoeven te wachten. Snellere, effectievere 
uitvoering leidt tot minder hinder voor om-
wonenden. Bovendien is een van de conve-
nantafspraken dat er na afronding van een 
project vijf jaar graafrust geldt.

Het convenant werd gesloten met het oog 
op het toekomstbestendig maken van het 
energie-, drinkwater-, gas- en riolerings-
netwerk in Rotterdam. Er was nog geen 
sprake van ‘aardgasloos’, maar duidelijk was 
wel dat er een flinke vervangingsoperatie 
aankomt. Louis van der Hoeven, proces-
adviseur van het convenant: “We weten dat 
we als Stedin jaarlijks 120 kilometer aan 
verouderde gasleidingen (waarvan 40 tot 50 
kilometer in Rotterdam) door kunststof 
moeten vervangen. In het kader van dat 
project was ik al bezig om tot afstemming te 
komen met gemeenten en waterbedrijven. 
Dat leidde tot goede ervaringen en de wens 
om structureel samen te werken. Zo ben ik 
in de voorfase bij het convenant betrokken 

geraakt.” De gemeente Rotterdam stond 
voor een soortgelijke uitdaging met een 
jaarlijkse vervangingsopgave van veertig 
kilometer riool. Wouter Boonzaaijer: “Willen 
we onze vervangingsopgaven goed doen, 
dan is een goede en vergaande samenwer-
king essentieel. Het convenant zorgt ervoor 
dat we eerder samen aan tafel zitten en niet 
pas op straat met elkaar de problemen op-
lossen. Dat is gelukt. Nu ligt er de uitdaging 
om deze werkwijze te verbreden naar alle 
projecten in de stad.”

“We zijn begonnen met het delen van de 
uitvoeringsplanningen”, vertelt Wouter 
Boonzaaijer. “Samen uitvoeren was op 
dat moment nog een stap te ver. Op basis 
van de onderhoudsbehoefte komen we tot 
gezamenlijke projecten. In de praktijk geeft 
de samenwerking druk op de ketel om tot 
meerjarige onderhoudsprogramma’s te 
komen. Als de vervangingsvraag bekend is, 
kun je afspraken maken over de uitvoering. 
Gelukkig kwam ik Louis tegen: hij had veel 
ervaring met de uitvoering van projecten. We 
vullen elkaar aan. Ik werk bij de gemeente 
Rotterdam, maar ik word als onafhankelijk 
intermediair betaald door de drie partijen. 
Louis is in dienst van Stedin, maar ook dat 
maakt in de praktijk niet uit. We hebben 
hetzelfde doel.”

THEMA  •  KABEL S EN L EIDING EN
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Om tot gezamenlijke uitvoering van 
projecten te komen, moest onder andere 
overeenstemming worden bereikt over 
de aanbesteding. De gemeente Rotter-
dam werkte met RAW-aanbestedingen 
per project, terwijl Evides en Stedin 
gewend waren met raamcontracten 
te werken. Gezamenlijk is men tot vijf 
contractvarianten gekomen, variërend 
van conventioneel (ieder voor zich) tot 
gezamenlijke bestekvorming, aanbeste-
ding en gunning. 

Praktische invulling
“De samenwerking wordt gekenmerkt 
door ‘learning by doing’”, stelt Wouter 
Boonzaaijer. “We durven uit te probe-
ren en we evalueren ook goed. Dat is de 
kracht. De samenwerking begint met 
planning en afstemming, drie tot vijf 
jaar vooruit. Dat betekent dat je in het 

hele proces, van planning tot oplevering, 
samenwerkt. Daarbij gaat het soms om 
grote projecten die in fases worden uitge-
voerd, maar in totaal wel tien jaar kunnen 
beslaan. Dan kom je op steeds meer 
terreinen tot samenwerking, bijvoorbeeld 
om de in- en externe communicatie 
te verbeteren.” Louis van der Hoeven: 
“We hebben drie projecten gebruikt als 
pilot, waarbij we de bevindingen per fase 
steeds hebben geïntegreerd in het vol-
gende project. De grootste opgave daarbij 
was om nieuwe collega’s steeds weer bij 
te praten en mee te nemen in de nieuwe 
werkwijze. Het venijn zit in de start, niet 
in de staart.”

Resultaten
Naast de kwalitatieve resultaten, wordt 
geprobeerd om de resultaten in tijd en 
kosten te kwantificeren. Twee projecten 

zijn inmiddels zo ver afgerond dat een 
volledige kostendoorrekening mogelijk is. 
Wouter Boonzaaijer: “Zo door de oogha-
ren heen denk ik dat de kostenreductie 
kan oplopen tot twintig procent, en dat 
drie tot vijf maanden uitvoeringswinst 
mogelijk is. Maar we hebben nu nog niet 
voldoende ervaringscijfers om dat voor-
deel al op voorhand te kunnen inboeken. 
Verder zien we als positief resultaat dat 
partijen elkaar ook bij andere projecten 
gemakkelijk weten te vinden en bijvoor-
beeld calamiteiten makkelijker kunnen 
oplossen.” Louis van der Hoeven: “We 
hebben in Hoogvliet met een calami-
teit te maken gehad, terwijl we al in de 
voorfase van het onderhoudstraject 
zaten. We zagen dat we daar direct samen 
konden optrekken, omdat de bruggen al 
waren gebouwd. Bovendien gaan we nu 
een volledig RAW-bestek maken, omdat 
verschillende contractvormen niet handig 
bleken te zijn. Op deze manier kunnen 
we efficiënt en eenduidig projecten op de 
markt gaan zetten.” 

Meer informatie
Lees het complete artikel in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

Techniek
Het convenant leidt in de praktijk ook tot aanvullende samenwerkingen. Zo is als 
spin-off een techniek ontwikkeld waarmee een waterleiding sneller vervangen kan 
worden. Met deze aanpak worden stukken waterleiding ‘kop over kop’ vervangen 
zonder dat daarbij een noodleiding gebruikt nodig is. De waterlevering wordt langer 
onderbroken dan met de traditionele methode, maar daar staat tegenover dat de 
straat korter openligt.

Convenant Rotterdam: graafrust, 
kostenreductie en minder hinder

‘Het venijn zit in de start, niet in de staart’: een van de lessen die is opgedaan tijdens de 

samenwerking binnen het convenant Samenwerken in de buitenruimte. De gemeente 

Rotterdam, Evides en Stedin sloten het convenant voor onderhoudsprojecten voor 

riolering, kabels en leidingen in de ondergrond eind 2015. De kostenreductie kan 

oplopen tot twintig procent, en drie tot vijf maanden uitvoeringswinst is mogelijk.
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De prijzen werden uitgereikt door 

Frits van Tol, emeritus hoogleraar 

geo-engineering.

(Foto: Vincent Basler)

Studenten zoeken 
naar verbetering
De projecten die zijn ingediend voor de Schreudersstudieprijs 2018, hebben een 

ander accent dan die voor eerdere edities. De jury ziet dat zowel de technische als 

de conceptionele inzendingen zich meer richten op verbeteringen van objecten en 

technieken. Net als in 2016 waren er veertien inzendingen, vier van hogescholen 

en tien van universiteiten. Onder de inzendingen waren tien technische en vier 

conceptuele projecten.

SCHREUDERSSTUDIEPRIJS 2018

De winnaars
Carolina Lantinga (TU Delft) won in de catego-

rie Techniek met Comparison between static and 
transient face stability. Casestudy: The Rijnland-

Route. Thijs Niemeijer (Saxion) won in de cate-
gorie Conceptueel met zijn project Zichtbaar & 

onzichtbaar. De ruimte als één geheel, hoe bo-
ven- en ondergrond een eenheid vormen. Met 

zijn pitch op het COB-congres op 22 juni 2018 
won Thijs ook de publieksprijs die dit jaar voor 

het eerst werd uitgereikt. Maurizio Mattiacci (TU 
Delft) kreeg voor zijn project The added values of 

multifunctional underground constructions een 
eervolle vermelding in de categorie Conceptueel.
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INTERVIEW | THIJS NIEMEIJER, WINNAAR SCHREUDERSSTUDIEPRIJS CONCEPTUEEL

Thijs kwam tot zijn onderzoek op verzoek van de 
provincie Overijssel. Hij deed er een open sollicitatie 
voor een afstudeerproject. “De provincie Overijssel 
wilde graag een praktisch onderzoek naar de nieuwe 
manier van werken die was ingezet op basis van een 
3D-benadering van de ruimte en die bedoeld is om 
het denken vanuit maatschappelijke opgaven te ver-
sterken”, zegt Thijs. Met zijn project bracht hij binnen 
de provincie een discussie teweeg over de concrete 
invulling van die 3D-benadering.

De winst van de Schreudersstudieprijs met dit onder-
zoek kwam als een grote verrassing. “Ik was gevraagd 
om mijn project in te zenden voor de Schreudersstu-
dieprijs. Maar tussen de vier andere genomineerden, 
allemaal van de TU Delft en dan ook nog met een 
genomineerde voor Conceptueel die speciaal uit Italië 
was teruggekomen voor de uitreiking, had ik totaal niet 
verwacht dat ik zou winnen.” 

Brede blik
Het onderzoek is een pleidooi voor een breed ingestoken 
projectmatige aanpak bij grotere ruimtelijke opgaven. 
Thijs: “Je ziet vaak dat de aanpak van ruimtelijke 
vraagstukken wordt ingestoken vanuit een oplossing.” 
Hij noemt als voorbeeld een industrieterrein waar 
toepassing van geothermie veelbelovend is: “De be-
schikbaarheid van die oplossing versmalt het blikveld 
en voorkomt dat verder wordt gekeken naar andere 
mogelijkheden en er een goede afweging wordt ge-
maakt tussen al die mogelijkheden. Het is dus zaak dat 
je vooraf breder kijkt. Je ziet in de praktijk dat als gevolg 
van die benadering (vanuit de oplossing), een heel 
klein groepje iets heel groots uitwerkt. Dat is misschien 
wel makkelijk, maar daarmee mis je de inzichten van 
andere belanghebbenden.”

De invulling van de bredere aanpak moet volgens 
Thijs Niemeijer in projectteams plaatsvinden. “Je ziet 
wel dat collega’s uit verschillende sectoren bij elkaar 
gaan zitten, maar daarmee heb je nog geen echte 
samenwerking. Start vanaf het begin met een team 
waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd 

zijn en waarbij die mensen primair tot dat team be-
horen en níet primair optreden als vertegenwoordiger 
van de verschillende sectoren. Ook die aanpak leidt 
tot discussie en vergt begeleiding, maar legt wel de 
focus op de samenhang van verschillende disciplines 
binnen zo’n project.”

Actueel en relevant
“Mijn onderzoek is een van de stappen naar een inte-
graal proces met een projectmatige aanpak, waarbij 
de ruimte als één geheel wordt gezien en boven- en 
ondergrond een eenheid vormen. Dat proces was 
voor mijn afstudeerproject al ingezet bij de provincie 
Overijssel en loopt ook nu nog gewoon door. Mijn 
afstuderen dateert al van september 2016, maar is nog 
net zo relevant als twee jaar geleden. Ter voorbereiding 
op de pitch tijdens het COB-congres heb ik de scriptie 
natuurlijk nog een keer grondig teruggelezen. Dan 
kijk je toch weer fris naar je eigen onderzoek. Met de 
energietransitie en het aardgasvrij maken van Neder-
land is het onderwerp nu misschien nog wel actueler 
dan ten tijde van mijn afstuderen.”

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

‘Verbind de boven- en ondergrond ook binnen organisaties’

De afstudeerscriptie Zichtbaar & onzichtbaar. De ruimte als één geheel, hoe boven- en 

ondergrond een eenheid vormen van Thijs Niemeijer is een oproep om ondergrond en 

bovengrond niet alleen ruimtelijk te verbinden, maar ook binnen organisaties. Zijn 

onderzoek maakt duidelijk dat een 3D-benadering van de ruimte pas mogelijk en effectief 

is als de 3D-aanpak ook geldt voor de samenwerking tussen verschillende disciplines. Thijs Niemeijer

‘De beschikbaarheid van 

een oplossing versmalt het 

blikveld en voorkomt dat 

verder wordt gekeken.’

www.cob.nl/verdieping
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Carolina, die zich inmiddels bij Royal HaskoningDHV 
buigt over de resterende draagkracht van bestaande 
houten funderingspalen in Amsterdam, hoopt naar 
aanleiding van de brede belangstelling voor haar scriptie 
bij tunnelprojecten betrokken te worden. “Mijn hart 
ligt bij tunnels. Ik vind de interactie tussen constructie 
en geotechniek fascinerend. Daar zal ook bij andere 
disciplines sprake van zijn, maar ik kies voor tunnels. 
Dat zal mede te maken hebben met het feit dat ik heb 
meegewerkt aan het project Maatregelencatalogus 
voor energiereductie in tunnels van het COB. Dat staat 
los van mijn scriptie, maar heeft me wel gestimuleerd 
om in deze richting door te gaan. Ik hoop dat men mijn 
expertise hier kan gebruiken.”

Al tijdens het COB-congres waar de winnaars van de 
Schreudersstudieprijs werden gehuldigd, klonk waar-
dering voor de scriptie van Carolina. “Ik ben trots dat ik 
gewonnen heb. De concurrentie was heel sterk en ik was 
dan ook zeer verrast. De reacties waren heel enthousiast.”

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

INTERVIEW | CAROLINA LANTINGA, WINNAAR SCHREUDERSSTUDIEPRIJS TECHNIEK

In haar onderzoek heeft Carolina gekeken hoe de huidige 
analytische modellen verbeterd kunnen worden. “Het 
onderwerp werd aangedragen door mijn begeleider en 
integraal ontwerpmanager bij de RijnlandRoute Hans 
Mortier (Dimco). Mede-aanleiding was de vraag of we 
in Nederland eigen richtlijnen zouden moeten ontwik-
kelen. Nu richten we ons voornamelijk op modellen 
die zijn ontwikkeld in Frankijk en Duitsland, terwijl de 
bodemgesteldheid in Nederland heel anders kan zijn.”

Carolina heeft de verschillende beschikbare modellen 
en hun uitgangspunten in kaart gebracht. “Bij de keuze 
voor een bepaald model moet je je bewust zijn van de 
uitgangspunten die voor zo’n model zijn gebruikt en 
daar uiteindelijk je keuze op baseren.”

De jury spreekt van een interessante studie, die zich 
onderscheidt door zowel de theoretische als praktische 
benadering van de casestudie, de RijnlandRoute: “De 
ontwikkelde analytische modeluitbreidingen heeft ze 
afgestemd op de bestaande modellen en zijn daar-
door zonder meer toepasbaar. Technisch is de studie 
van vele kanten beoordeeld en wordt het door de jury 
gezien als uiterst degelijk project. Het biedt ook een 
prima vertrekpunt voor toekomstig onderzoek en 
ontwikkelingen.”

Veel lof en dank spreekt Carolina uit voor de geboden 
mogelijkheden en begeleiding die ze heeft ontvangen 
van haar begeleider Hans Mortier en andere collega’s 
binnen COMOL5*. Ook wil ze haar afstudeercomité 
vanuit de TU Delft, bestaande uit dr. ir. W. Broere, prof. 
dr. ir. C. Jommi en prof. dr. ir. M. Bakker, bedanken. Dit 
resultaat zou nooit zijn bereikt zonder de kennis en 
toewijding van al deze betrokken personen.

Verbetering van analytische modellen voor boorfrontinstabiliteit

Met haar project Comparison between static and transient face stability aan de hand 

van een casestudie bij de RijnlandRoute wil Carolina Lantinga aandacht vragen voor de 

achterliggende uitgangspunten bij modellen die gebruikt worden voor berekeningen 

van de instabiliteit van het boorfront onder statische, dynamische en tijdsafhankelijke 

omstandigheden. Zij toont aan dat de risico’s groot kunnen zijn.Carolina Lantinga

* COMOL5 is een internationale aannemerscombinatie van de 

TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, VINCI Con-

struction Grand Projects en DEME Infra Marine Contractors.

‘Bij de keuze voor een model 

moet je je bewust zijn van de 

uitgangspunten die voor dat 

model zijn gebruikt.’

www.cob.nl/verdieping
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Ook genomineerd...

De 2018-editie van de Schreudersstudieprijs kende vijftien inzendingen, waarvan er een niet 

aan het reglement voldeed. Onder de veertien beoordeelde projecten waren tien technische 

en vier conceptuele projecten. De jury heeft drie technische en twee conceptuele inzendingen 

genomineerd. Naast de twee winnaars heeft de jury ook een eervolle vermelding toegekend.

Maurizio Mattiacci
TU Delft

Eervolle vermelding in 
de categorie concep-
tueel voor het project 
The added values of 
multifunctional under-
ground constructions. An 
analysis based on the observation of the effects, 
their consideration and appraisal in the decision-
making. Een studie naar de meerwaarde van 
ondergronds bouwen en de manier waarop 
die meerwaarde kan worden betrokken bij de 
afweging van het realiseren van de ondergrondse 
constructie, die door de jury zo belangrijk wordt 
gevonden, dat zij de faculteit Technology, Policy 
and Management van de TU Delft aanmoedigt 
hiermee gestructureerd voort te gaan.

Eervolle 
vermelding!

Kubilay Bekarlar
TU Delft

Nominatie voor het onder-
zoek Steel-concrete-steel 
sandwich immersed tunnels 
for large spans naar de 
toepassing van staal-beton-
staal-sandwichconstructies 
voor het fabriceren van afge-
zonken tunnelelementen. 
Met deze techniek kan 
een bredere dwarsdoor-
snede van de tunnel worden 
gecreëerd. Deze methode 
vergroot de toepassings-
mogelijkheden van grotere 
tunnels en daarmee het 
ondergronds bouwen.

Ruben van Montfort
TU Delft

Nominatie voor de studie 
Afkeurniveau van zinkvoegen 
in bestaande afzinktunnels 
naar het schadepatroon van 
zinkvoegen in bestaande tun-
nels als gevolg van zetting en 
veroudering. Er zijn faalme-
chanismen in kaart gebracht 
die belangrijk zijn voor het 
vaststellen van betrouwbaar-
heid en onderhoud. Hier-
door kunnen ondergrondse 
constructies een veel langere 
levensduur krijgen dan waar-
voor deze oorspronkelijk zijn 
ontworpen.

Van links naar rechts: Thijs Niemeijer, Ruben van Monfort, Maurizio Mattiacci, Kubilay Bekarlar en Carolina Lantinga. (Foto: Vincent Basler)
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P R A K T I J K

220 miljoen euro leefbaarheids-
baten bij A2 Maastricht

WAARDE

Thomas Michielsen is 

onderzoeker bij het Centraal 

Planbureau, gespecialiseerd 

in infrastructuur en bebouwde 

omgeving. Hij studeerde 

econometrie aan de Tilburg 

Universiteit en sloot het pro-

motietraject aan diezelfde 

faculteit cum laude af. Aan 

de universiteit van Oxford 

deed hij onderzoek op het 

gebied van energie.

De ondertunneling van de A2 in Maastricht heeft de leefbaarheid in de stad sterk verbeterd. 

Onderzoeker Thomas Michielsen en zijn collega’s van het Centraal Planbureau hebben 

berekend dat de leefbaarheidswinst voor bestaande huizen binnen een kilometer van de tunnel 

220 miljoen euro bedraagt. Jos Geurts, manager gebiedsontwikkeling A2 Maastricht, is verrast, 

omdat vooraf een leefbaarheidswinst van 12 miljoen euro werd berekend.

Uit de CPB-notitie Leefbaarheidsbaten 
A2 tunnel Maastricht blijkt dat de onderzoe-
kers voorzichtig zijn. De 220 miljoen euro 
leefbaarheidswinst is duidelijk de ondergrens. 
De onderzoekers schrijven in de notitie:

“De totale leefbaarheidsbaten van de 
ondertunneling zullen waarschijnlijk hoger 
uitvallen dan de 220 miljoen euro die 
wij berekenen voor woningen binnen een 
kilometer afstand van de tunnel. We kijken 
immers alleen naar bestaande woningen. 
[..] De effecten op commercieel vastgoed, 
dat ook baten zal ondervinden van de 
leefbaarheidsverbeteringen, nemen we 
niet mee in ons onderzoek. [..] Door het vrij-
komen van grond kunnen nieuw vastgoed 
en een park ontwikkeld worden, ook dit 
hebben we niet meegenomen. Het is verder 
mogelijk dat de huizenmarkt nog niet alle 
effecten reflecteert, waardoor de huizen-
prijzen in de nabije toekomst nog verder 
blijven stijgen. In onze studie vinden we 
ook een toename van huizenprijzen in 
het gebied van een tot twee kilometer van 
de tunnel ten opzichte van huizen verder 
dan twee kilometer van de tunnel. We 
waarderen die toename op ongeveer 500 
miljoen euro. Dit bedrag kunnen we echter 
niet aan de ondertunneling van de A2 
toeschrijven. Het is onduidelijk wat deze 
toename heeft veroorzaakt.”

Thomas Michielsen, onderzoeker bij het Cen-
traal Planbureau: “Er zijn als onderdeel van het 
project nu nog bouwwerkzaamheden gaande 
die mogelijk nog invloed kunnen hebben op de 
leefbaarheidseffecten. Het lijkt interessant om 
over anderhalf jaar nog eens te kijken.”

Andere aanpak
De door het CPB gehanteerde onderzoeks-
methode is nieuw en lijkt veelbelovend voor 
projecten die een grote maatschappelijke 
impact hebben. Om inzicht te krijgen in de 
leefbaarheidseffecten van een infrastructureel 
project als de A2 Maastricht, kijken onderzoe-
kers naar verschillende niet-bereikbaarheids-
effecten, zoals geluidsoverlast, luchtkwaliteit, 
veiligheid en kwaliteit van de publieke ruimte. 
De onderzoekers van het CPB: “In onze studie 
scharen we al deze individuele effecten onder 
de noemer ‘leefbaarheidseffecten’: ze zijn 
immers belangrijk voor de waardering die 
mensen hebben voor de leefomgeving. Wij 
herleiden die leefbaarheidseffecten door te 
kijken naar de stijging van de woningprijzen. 
Deze aanpak wordt in de wetenschappelijke 
literatuur veelvuldig toegepast om allerlei 
projecten te waarderen.”

Inzicht in bijdrage aan leefbaarheid
Thomas Michielsen: “Het onderzoek is mede 
gefinancierd door het ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat, omdat men meer 

Jos Geurts is sinds de start 

van het project A2 Maas-

tricht manager gebiedsont-

wikkeling en omgevingsma-

nager van het projectbureau 

dat als opdrachtgever op-

treedt namens de provincie 

Limburg, Rijkswaterstaat, de 

gemeente Maastricht en de 

gemeente Meerssen.

‘Ben je geslaagd als je aan de wettelijke kaders voldoet, 

of als je aan de maatschappelijke kaders voldoet?’



   
de Onderbouwing  |   #31

19

inzicht wil krijgen in bereikbaarheidsaspecten 
van de trek naar de steden en de bijdrage van 
stedelijke infrastructuur aan de leefbaarheid. 
Men had het gevoel dat deze aspecten met de 
gebruikelijke maatschappelijke kosten-baten-
analyse (MKBA) niet zo goed uit de verf kwamen. 
Men vermoedde effecten, maar zag die niet terug 
in MKBA-berekeningen. Kortom, de vraag is: ‘Ben 
ik nou gek of de MKBA?’ Er is voor gekozen om de 
A2 Maastricht te onderzoeken, omdat we effecten 
in de directe omgeving met een grote mate van 
zekerheid aan het project kunnen toerekenen 
vanwege het ontbreken van andere beïnvloe-
dende ontwikkelingen.” 

Gevolg van integrale aanpak
De studie van het Centraal Planbureau kwam ook 
voor Maastricht als een verrassing. Toch heeft 
manager gebiedsontwikkeling Jos Geurts wel een 
verklaring. “Wij hebben van meet af aan gezegd 
dat we niet alleen een mobiliteitsinsteek wilden. 
Deze uitkomst is voor mij de bevestiging dat het 
loont om te investeren in gebiedsontwikkeling in 
plaats van in alleen een tunnel. Normaal gespro-
ken zou de tunnel zijn aangelegd vanuit mobili-
teitsargumenten en zouden we als stad daarna 
aan de beurt zijn geweest. De wens om het pro-
ject integraal aan te pakken, heeft ertoe geleid dat 
de opdracht is verstrekt door een projectbureau, 
waarin Rijkswaterstaat, de provincie en de betrok-
ken gemeenten vertegenwoordigd zijn.” 

Bij de toekenning van de Schreudersprijs 2017 
aan de A2 Maastricht noemde ook projectdirec-
teur Louis Prompers de gecombineerde insteek 
vanuit mobiliteit en leefbaarheid de kern van het 
succes: “We hebben het succes van dit project te 
danken aan het stadsbestuur van Maastricht en 
zijn visie om vast te houden aan een compacte 
stad in een weids landschap, en de visionaire 
kartrekkers van Rijkswaterstaat om een samen-
werkingsverband aan te gaan met de regio voor 
een totaalaanpak van stad en snelweg.”

Ondanks de gecombineerde insteek, werden de 
baten voor ‘stedelijke kwaliteit en barrièrewer-
king’ vooraf op niet meer dan 12 miljoen euro 
bepaald. Thomas Michielsen: “De leefbaarheids-
effecten zijn bij de MKBA in het vooronderzoek 
onderschat. De baten blijken aanmerkelijk 
hoger te zijn. Moeilijk kwantificeerbare effecten 
als het opheffen van een barrière tussen twee 
stadsdelen kun je met onze methodiek inzich-
telijk maken.” Jos Geurts verklaart het verschil 
tussen de CPB-methode en de MKBA als volgt: 
“Ben je geslaagd als je aan de wettelijke kaders 
voldoet, of als je aan de maatschappelijke kaders 
voldoet? Dat is waar het om gaat.” Als voorbeeld 
van het zwaarder laten wegen van maatschap-
pelijke belangen noemt hij de oplossing voor 
geluidsoverlast in de flats naast het tracé. 
“Geluidsoverlast bij de A2 hadden we wettelijk 

Hoe dichter bij de tunnel (rood), hoe sterker de huizenprijzen stegen. Huizen in een straal van duizend 

meter (lichtgroen) werden 4,1 procent meer waard dan vergelijkbare huizen op meer dan twee kilometer 

afstand. In een straal van vijfhonderd meter (felgroen) bedroeg het verschil zelfs 7,2 procent. (Beeld: CPB)

kunnen oplossen door een geluidsscherm tussen de 
tunnel en de flats te plaatsen. We hebben de markt 
gevraagd met een andere oplossing te komen en 
hebben daarvoor in de aanbesteding extra punten 
toegekend. Dat leidde tot een ontwerp waarin de 
weg dertig meter werd opgeschoven.” 

Betekenis voor onderzoek vooraf
Komend jaar gaat het CPB ook andere projecten on-
derzoeken. Thomas Michielsen: “A2 Maastricht was 
een project waar we de kortetermijneffecten relatief 
gemakkelijk konden pinpointen. De vervolgvraag 
is of dat ook bij andere projecten mogelijk is. We 
gaan eenzelfde onderzoek nu doen voor Spoorzone 
Delft.” Een volgende stap zou kunnen zijn dat het 
onderzoek achteraf data levert waarmee onderzoek 
naar leefbaarheidseffecten vooraf mogelijk wordt. 
Thomas Michielsen: “Je kunt met data je voorspel-
lend vermogen vergroten. Maatschappelijke baten 
die nu nog als PM-post worden meegenomen, 
kun je dan op basis van ervaringscijfers concreter 
benoemen.” Jos Geurts: “Maar dat kan alleen als je 
vooraf duidelijk benoemt wat je wilt bereiken. Waar 
is een project voor bedoeld? Dan weet je wat je meet 
en welke argumenten daarbij een rol spelen.” 

Meer informatie
Lees meer in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

http://www.cob.nl/verdieping
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Beleid Ondergrond moet Vlaamse steden ademruimte bieden

Met name in de steden zijn er in Vlaanderen relatief veel in onbruik geraakte plekken, waar 
transformatie gemakkelijk is en de ondergrond kan bijdragen aan een betere ruimtelijke 
kwaliteit. Shana Debrock, trekker van beleidsverkenning Kansen voor ondergronds ruimte-
gebruik, en René van der Lecq, expert beleidsverkenning en voormalig projectmanager van 
het beleidsplan Ruimte Vlaanderen, over de mogelijkheden die de ondergrond biedt.Shana Debrock, 

departement 
Vlaanderen

René van der Lecq, 
departement 
Vlaanderen

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

René van der Lecq: “Het is noodzakelijk dat de steden 
aantrekkelijker worden. Tot het midden van de jaren 
negentig hadden we te maken met enorme leegloop 
van de steden. Nog steeds is het zo dat de woonkeuze 
van Vlamingen voor een vrijstaand huis met een tuin 
buiten de stad dominant is zodra het tweede kind er is. 
We moeten ervoor zorgen dat de stad weer leuker wordt 
en fijn om in te wonen, zodat de gezinnen met kinderen 
weer terugkeren.”

Ruimtelijke rendementsverhoging mag de waarden 
en de kwaliteiten van een gebied niet aantasten. 
Shana Debrock en René van der Lecq zien kansen om 
ruimte aan de steden terug te geven door de onder-
grond intensiever te benutten. Shana: “We hebben 

het in Vlaanderen over een andere schaalgrootte dan 
bijvoorbeeld in Parijs, maar ook in de Vlaamse steden 
kan gebruik van de ondergrond meerwaarde bieden. 
We bekijken waar, wanneer en op welke schaal dat 
mogelijk is. De eerste stap is ervoor zorgen dat de on-
dergrond in het keuzepalet wordt meegenomen.”

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

‘De essentie is dat burgers 

geconfronteerd worden met de 

consequenties van hun keuzes.’

Afwegen MKBA’s kunnen beter

Als zij denken als consument, maken burgers andere afwegingen ten aanzien van over-
heidsbeleid dan wanneer aan hen gevraagd wordt vanuit het overheidsbudget te denken. 
Die gedachte is de kern van de ontwikkeling van een nieuw model om welvaartseffecten 
en maatschappelijke baten te benoemen. Met een bredere invalshoek worden ook morele 
overwegingen meegenomen. De verschillen zijn opmerkelijk. Niek Mouter,

TU Delft

Zo blijkt uit een onderzoek naar verkeersveiligheid dat 
Nederlanders bereid zijn tot twintig keer zo lang in de 
file te staan om één verkeersdode te voorkomen, dan 
met de bestaande MKBA-modellen wordt berekend. 
Ondanks dat inmiddels een aantal veelbelovende 
onderzoeken is afgerond, is het model nog in ontwikke-
ling. In recent onderzoek ten behoeve van een master-
scriptie is gekeken naar de mogelijkheden van toepas-
sing van het nieuwe model voor de beoordeling van de 
overgang naar aardgasvrije buurten in Nederland.

Participatieve waarde-evaluatie is primair ontwikkeld 
als methode om de maatschappelijke waarde van 
overheidsprojecten in kaart te brengen door burgers 
daarin te betrekken. Al dan niet online krijgen burgers 
investeringsopties voorgelegd, waarbij wordt gevraagd 
een keuze te maken binnen een aantal restricties, 
bijvoorbeeld een maximaal budget. De essentie van de 
methode is dat burgers geconfronteerd worden met de 
consequenties van hun keuzes. Niek Mouter (TU Delft): 

“Dat levert een persoonlijke verantwoordelijkheid op: als 
deelnemers bijvoorbeeld een ‘feestbegroting’ maken en het 
blijkt dat de overheid daadwerkelijk de resultaten van het 
experiment gebruikt, dan zitten de deelnemers zelf met de 
gebakken peren. Voor overheden is deelname ook aantrek-
kelijk: het feit dat burgers nauwer betrokken worden bij de 
besluitvorming, kan de legitimiteit van besluiten vergroten.” 

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

(Beeld: witboek Ruimte 

Vlaanderen)

http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
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Logistiek ‘Zonder de ondergrond lopen we vast’

De bestaande logistiek loopt vast. Volgens Bart Vannieuwenhuyse, mede-initiatief-

nemer van Future Proof Transport Initiatives (FPTI), gaan we het met de bestaande 

vervoersmodaliteiten (weg, spoor, water, lucht) niet redden. “Ondergronds goederen-

vervoer is een duurzame en passende volgende stap in de logistiek.” 

Kant-en-klare oplossingen zijn er nog niet, maar Van-
nieuwenhuyse is ervan overtuigd dat de tijd rijp is. 
Samen met drie andere ondernemers wil hij met FPTI 
het debat over ondergronds vervoer aanzwengelen. 
Bart Vannieuwenhuyse haalt Willy Winkelmans aan, 
professor-emeritus aan de Universiteit van Antwerpen, 
die eerder pleitte voor gebruik van de ondergrond om 
congestieproblemen op te lossen. In een artikel op 
Ademloos.be sprak Winkelmans de verwachting uit dat 
Antwerpen wereldleider in verkeersoverlast zou worden: 
“Als er in de haven nog vele miljoenen containers bij 
komen, zullen de files de hele regio wurgen. We moeten 
niet alleen de Ring overkappen, maar ook de containers 
onder de grond stoppen.”

Er zijn eerder initiatieven geweest, zoals het idee om 
ondergronds transport van bloemen te realiseren 
tussen Schiphol en bloemenveiling Aalsmeer. De 
belangrijkste reden dat de ideeën rond ondergronds 
goederenvervoer niet eerder tot realisatie kwamen, ligt 
volgens Bart Vannieuwenhuyse in de kosten. “Maar 
er is iets veranderd. De ‘sense of urgency’ is enorm 
toegenomen. Niet alleen door de groei van de logistiek 
en de krapte op de arbeidsmarkt. Ook de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development 
Goals, SDGs) van de VN dwingen tot nadenken. Steeds 
meer mensen zijn zich ervan bewust dat er iets moet 
veranderen en tegelijkertijd zijn er de signalen dat er 
technisch steeds meer mogelijk is.”

Vijfde modaliteit
Ondergronds goederentransport moet in de ogen van 
FPTI een volwaardige vijfde vervoersmodaliteit worden. 
“We willen verder kijken dan de klassieke pijpleiding 
van A naar B. Het moet mogelijk worden om ook pallets, 

Infographic van Cargo-sous-terrain. Het eerste deel van het traject, van bijna 

zeventig kilometer tussen het logistieke centrum Härkingen-Niederbipp en 

Zürich, kost naar verwachting drie miljard euro. (Beeld: cargosousterrain.ch)

‘De ‘sense of urgency’ is 

enorm toegenomen.’

Bart Vannieuwenhuyse, 
FPTI

pakketjes en containers ondergronds te vervoeren. 
Maar dat moet dan wel op basis van een gedeeld 
verhaal. Voor individuele partijen zijn de volumes te 
klein om tot rendabele exploitatie van ondergrondse 
vervoerssystemen te komen. Wij denken dat er een 
publiek-private samenwerking nodig is en willen ons 
steentje daaraan bijdragen.” 

Cargo-sous-terrain
De FPTI-initiatiefnemers voelen zich gesterkt door het 
Zwitserse initiatief Cargo-sous-terrain (CST), waarvoor 
begin 2018 100 miljoen Zwitserse frank (circa 86 mil-
joen euro) voor het ontwerp is opgehaald. De Zwitsers 
willen een stelsel van ondergrondse tunnels bouwen 
waarin goederen met speciale modules getranspor-
teerd kunnen worden. De Zwitserse posterijen en twee 
supermarktketens steunen het initiatief en ook partijen 
als Google hebben interesse getoond. 

De motivatie achter CST is gelijk aan de drijfveren van 
FPTI. Cargo-sous-terrain berekende dat de bestaande 
vervoersmogelijkheden onvoldoende zijn om de groei 
van het wegtransport (circa 45 procent in de komende 
twintig jaar) op te vangen, en wijst op de noodzaak van 
verduurzaming. Bart Vannieuwenhuyse: “Het interes-
sante is dat dit initiatief vanuit de retail is ontstaan. Men 
is met het concept naar de financiële wereld gegaan en 
heeft daar gehoor gevonden. Het zal zeker geen kwestie 
van ‘copy-paste’ zijn om ook bij ons tot oplossingen te 
komen, maar we kunnen wel leren van de Zwitsers.” 

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

http://www.cob.nl/verdieping
http://www.cob.nl/verdieping
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AFSTUDEERONDERZOEK

Uit de 

school  

geklaptBoorfrontstabiliteit:  
de minimale waarde van 
de ondersteuningsdruk 

Bij het boren van tunnels in Nederland is de ondersteuning van het boorfront van groot belang. 

Om het boorfront stabiel te houden, dient de steundruk tussen een minimale en maximale grens-

waarde te blijven om bezwijken van het graaffront te voorkomen. Vanwege het ontbreken van 

Nederlandse richtlijnen zijn er momenteel vraagtekens bij de bepaling van de ondergrenswaarde 

van de steundruk. In dit afstudeeronderzoek is een vergelijking gemaakt tussen verschillende 

bestaande modellen waarbij de RijnlandRoute als casestudy is gebruikt.

AFSTUDEERDER

Carolina Lantinga

PROJEC T

Comparison between 

static and transient 

face stability. 

Case study: the 

RijnlandRoute

WA AR

TU Delft, faculteit 

Civiele techniek en 

geowetenschappen 

Als onderdeel van de RijnlandRoute wordt een 
nieuwe wegverbinding N434 gerealiseerd tussen 
de A4 (knooppunt Hofvliet) en de A44 (knoop-
punt Ommedijk). Een deel van het wegtracé is 
een boortunnel, bestaande uit twee tunnelbuizen 
met een diameter van 10,6 m en een lengte van 
2,4 km. Het verticale alignement en het bijbeho-
rende grondprofiel zijn weergeven in figuur 1.
 
Voor de boorfrontondersteuning wordt een 
vloeistofschild gebruikt dat het graaffront onder-
steunt door middel van een onder druk staande 
vloeistof (slurry). Het onderzoek richt zich 
voornamelijk op de oostelijke ingangszone, waar 
de gronddekking gering is en extra ballast op 
maaiveld – in de vorm van boorterpen – nodig is. 
Ter plaatse van deze zone is de interactie tussen 
de benodigde boorterpen, het consolidatieproces 
in de ondergrond en de grenswaarden van de 
steundruk onderzocht. 

Statisch
Het eerste deel van het onderzoek bestaat 
uit een vergelijkingsstudie tussen het Ruse-
Vermeermodel (2002), Jancsecz-Steinermodel 
(1994) en DIN4126+4085-model (2007, 
2013). Voor elk model is een theoretische 
achtergrondanalyse uitgevoerd, en met behulp 
van een casestudyanalyse is het effect van de 
modelverschillen op de minimale waarde van de 
ondersteuningsdruk bepaald. 

De overeenkomst tussen de verschillende 
berekeningsmethodes is dat ze alle uitgaan van 
een statische situatie (stilstaande tunnelboor-

“Direct bruikbaar in de praktijk”

“Door een diepgaande vergelijking tussen de ver-

schillende gangbare berekeningsmodellen voor 

statische steundruk wordt een duidelijk inzicht 

gegeven in de invloed van de verschillende para-

meters. Gevoeligheidsanalyses waarbij zowel de 

geologische grondopbouw alsook de diverse geo-

technische karakteristieken worden gewijzigd, 

geven aan hoe de verschillende rekenmodellen 

naar elkaar toe komen, dan wel voor welke grond-

soorten of randvoorwaarden bepaalde reken-

modellen minder geschikt zijn. Te onveilige (op-

timistische) en te conservatieve (pessimistische) 

modelleringen konden duidelijk onderscheiden 

worden. In het tweede deel van de scriptie zijn ook 

de niet-statische aspecten in relatie tot graaffront-

drukken tijdens het tunnelboorproces bestudeerd. 

Vooral de invloed van wateroverspanningen op 

de berekende statische steundrukveiligheid was 

groot. Een uitgebreid monitoringsprogramma in 

combinatie met een observational method-aanpak 

werd doorgevoerd. Dit monitoringsprogramma 

zal enerzijds nagaan of het consolidatieproces 

ten gevolge van het aanbrengen van de boorterp 

voldoende is gevorderd, en anderzijds contro-

leren of het boorproces zelf geen ontoelaatbare 

wateroverspanningen ter plaatse van de grondwig 

genereert.” 

ir. Hans Mortier
Afstudeerbegeleider namens COMOL5
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machine, TBM), waarbij de minimale 
ondersteuningsdruk gelijk is aan de som 
van de horizontale effectieve spanning 
en de waterspanning die werken op het 
boorfront. Het verschil tussen de drie 
berekeningsmethoden is de bepaling van 
de horizontale effectieve spanning en 
dan met name de manier waarop boog-
werking in rekening wordt gebracht. 

Na de theoretische analyse is een meer 
‘praktische’ analyse uitgevoerd door het 
opnemen van externe aspecten zoals 
projectvoorwaarden, bodemomstandig-
heden en contractvereisten. Uit deze 
analyse is gebleken dat de boorterp leidt 
tot consolidatie in de ondergrond, en bij 
een langzame dissipatie van de water-
overspanningen kunnen de grenswaar-
den van de ondersteuningsdruk sterk 
worden beïnvloed. Om deze reden zijn 
het Jancesecz-Steiner- en het DIN-model 
uitgebreid met een eendimensionale ver-
ticale consolidatieanalyse. De waterover-
spanningen in de ondergrond worden 
in deze analyse statisch verondersteld 
vanwege het relatief grote verschil in 
tijdsduur tussen het passeren van de 
TBM en de consolidatietijd. 

Dynamisch
Het tweede deel van dit onderzoek is 
gebaseerd op tijdsafhankelijke/dyna-
mische (transient) boorfrontstabiliteit. 
Gedurende het boorproces vindt er een 
continu proces van slurry-infiltratie en 
ontgraving van het boorfront plaats en 
daarom dient de interactie tussen de 
ondersteuningsvloeistof, voortgang TBM 
en het boorfront in rekening te worden 
gebracht. In eerste instantie zijn beide 
processen afzonderlijk onderzocht om de 
belangrijkste parameters voor elk proces 
in kaart te brengen. 

Uit de analyse van het infiltratieproces 
blijkt dat de vloeisterkte (yield strength) 
van de ondersteuningsvloeistof een 
belangrijke parameter is voor zowel 
de stabiliteit van het graaffront als het 
scheidingsproces. Voor de voortgang van 
de TBM is de plaatsing van de graafge-
reedschappen op het snijwiel, capaci-
teit TBM en de pompcapaciteit van de 
scheidingsinstallatie van groot belang. 
Deze factoren bepalen de graafdiepte van 
het snijwiel per rotatie en de beschikbare 
tijdsduur voor de (her)opbouw van de 
afpleistering van het boorfront. 

De combinatie van deze twee tijdsafhan-
kelijke processen kan leiden tot de op-
bouw van (horizontale) wateroverspan-
ningen ter plaatse van het boorfront. Met 
behulp van het model van Broere (1998) 
is de ontwikkeling en dissipatie van de 
wateroverspanningen bepaald voor de 
casestudyanalyse. Deze analyse laat zien 
dat de ontwikkeling van de extra water-
overspanningen kan leiden tot een vele 
malen hogere waarde voor de minimale 
ondersteuningsdruk. 

Uit de vergelijking tussen statische en 
tijdsafhankelijke/dynamische boorfront-
stabiliteit kan worden geconcludeerd dat 
wanneer de ontwikkeling van deze water-
overspanningen niet wordt meegenomen 
in de bepaling van de minimale waarde 
van de ondersteuningsdruk dit kan leiden 
tot de toepassing van een ondersteu-
ningsdruk die lager is dan de werkelijke 
ondergrens en zodoende leidt tot een 
bezwijkmechanisme van het graaffront.
 

Meer informatie 
 Lees meer in de Verdieping:  

www.cob.nl/verdieping.

Het verticale alignement en het bijhorende grondprofiel ter plaatse van de oostelijke ingangszone van de boortunnel in de RijnlandRoute. (Beeld: COMOL5, 2015)

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

Infra die aan de wet voldoet, 
voelt niet automatisch veilig

VEILIGHEID

Ron Beij en Ron Galesloot van de afdeling Risicobeheersing van de regionale brandweer 

Amsterdam-Amstelland stellen dat ‘veilig volgens de wet’ niet altijd voldoende is, vooral niet op 

locaties waar sprake is van meervoudig ruimtegebruik. Beij: “De veiligheid van de afzonderlijke 

infrastructurele componenten – denk aan een tunnel – is meestal wel goed geregeld, maar de 

integrale veiligheid van deze objecten in hun omgeving laat vaak te wensen over.”

Hun overtuiging dat er meer aandacht moet 
komen voor integrale veiligheid is ontstaan 
door hun betrokkenheid bij een aantal 
grote projecten, waaronder de Noord/
Zuidlijn. “Vanuit de brandweer ben ik sinds 
1995 bij dit project betrokken”, vertelt Beij. 
“Toen waren er vooral gesprekken over 
bouwplannen en contracten. Rond 2000 
werd geleidelijk duidelijk hoe de metrolijn 
eruit zou gaan zien en in 2003 startte de 
uitvoering. Kort geleden, op 22 juli 2018, is 
de lijn in gebruik genomen.”

“De nieuwe metrolijn voldoet aan de wet, 
laat dat duidelijk zijn”, vervolgt Beij. “Alle 
besluiten over de metrolijn en de stations 
zijn echter genomen voorafgaand aan de 
bouw, in de vorige eeuw. Dat betekent dat de 
toegepaste veiligheidsfilosofie twintig jaar 
oud is. Inmiddels denken we heel anders 
over risico’s en is er door de enorme ontwik-
kelingen op het gebied van ICT veel meer 
mogelijk. Ook hanteren we ondertussen 

andere uitgangspunten en zijn er modernere 
analyse-instrumenten beschikbaar. En dat 
is nog los van het feit dat wetgeving hoe 
dan ook altijd achterloopt op de actualiteit. 
Tegelijkertijd beseffen we dat het aanpassen 
van de veiligheidsvoorzieningen tijdens de 
uitvoering weinig kans zou hebben gemaakt. 
Tijdens de bouw ben je gebonden aan con-
tracten. Je zou dan contracten moeten open-
breken en daar zit niemand op te wachten. 
Daarom zijn aanpassingen uitgesteld tot na 
de openstelling.”

“Daarmee wordt het niet ineens veel een-
voudiger. Sinds de openstelling hebben we 
te maken met andere partijen en andere 
mensen. Na twintig jaar overleggen we nu 
bijvoorbeeld niet meer met de projectorga-
nisatie, maar met de beheerder van de me-
trolijn. Verder is er nu sprake van een ander 
gebruik én andere regelgeving. Zo is niet 
alleen het Bouwbesluit leidend bij metro’s; 
ook de Wet lokaal spoor is van toepassing. 

Start
Binnen het tunnelprogramma 
van het COB start een project met 
als werktitel Van object- naar sys-
teemveiligheid. Namens het COB 
zoekt Beij voor dit project mensen 
die willen meedenken over de ma-
nier waarop systeemveiligheid – 
de veiligheid van objecten in hun 
omgeving – in de toekomst kan 
worden gegarandeerd. Daarnaast 
roept hij mensen op om aanspre-
kende voorbeelden aan hem door 
te geven. Hij denkt daarbij zowel 
aan projecten waarbij objectvei-
ligheid geen garantie biedt op sys-
teemveiligheid als aan projecten 
waarbij object- en systeemveilig-
heid wel goed zijn geregeld.

info@cob.nl
085 4862 410
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Ron Beij werkt sinds 

1994 als hoofdofficier bij de 

brandweer Amsterdam-Am-

stelland. Hij is expert risico-

beheersing en is onder meer 

betrokken bij de (brand)vei-

ligheid van alle ondergrond-

se infrastructuur in de regio 

Amsterdam-Amstelland, de 

energietransitie en omge-

vingsveiligheid. Daarnaast 

is hij docent bij het Instituut 

Fysieke Veiligheid, de Hoge-

school van Amsterdam, en 

expert veiligheidsorganisa-

tie en hulpverlening bij het 

Kennisplatform Tunnelvei-

ligheid. 

Deze wet regelt de spoorveiligheid, maar niet 
de veiligheid op de perrons of in de winkels op 
de stations. Terwijl een brand in een winkel ver-
strekkende gevolgen kan hebben. Dit betekent 
dat er weinig handvatten in de wet- en regelge-
ving zijn om de integrale veiligheid tijdens de 
beheer- en gebruiksfase te onderbouwen. Het zit 
er gewoon niet goed in. Daarin verschillen tram- 
en metrotunnels duidelijk van wegtunnels. Zo 
wordt bij wegtunnels de veiligheid na openstel-
ling deels al geregeld met de Rarvw, de Regeling 
aanvullende regels veiligheid wegtunnels, en 
de Warvw, de Wet aanvullende regels veiligheid 
wegtunnels.”

Nieuwe risico’s
Galesloot vult aan: “Naast bovengenoemde 
problemen – een gedateerde veiligheidsfilosofie 
bij openstelling en het ontbreken van goede 
regelgeving voor de beheer- en gebruiksfase – 
constateren we ook dat de bestaande veilig-
heidsregelgeving nauwelijks rekening houdt 
met toekomstige ontwikkelingen en nieuwe 
risico’s. Denk aan de komst van zelfrijdende 
voertuigen, vraagstukken rond cybersecurity, 
de energietransitie en de koppeling tussen al-
lerlei vormen van infrastructuur via het internet 
of things. Er komen bijvoorbeeld steeds meer 
elektrische auto’s en dat is goed voor het milieu, 
maar als een accu van een Tesla in brand vliegt, 
kunnen wij die als brandweer nu niet blussen. 
Dat betekent dat je wellicht extra voorzieningen 
moet treffen om ook op termijn de veiligheid te 
kunnen garanderen.” 

“Een andere ontwikkeling die van grote invloed 
is op de veiligheid van de openbare ruimte, is 
meervoudig ruimtegebruik”, stelt Galesloot. 
“Vooral in stedelijk gebied worden steeds 
vaker functies gecombineerd. Voorbeelden 
zijn de stations Vijzelgracht en Rokin van de 
Noord/Zuidlijn, waar de ondergrondse ruimte 
boven de diepgelegen metrostations wordt 
benut voor de aanleg van parkeergarages. De 
vergunningen worden in dit soort gevallen 
per object verleend, terwijl de veiligheid van 
de metrostations niet los kan worden gezien 
van gebeurtenissen in de parkeergarages en 
omgekeerd. Neem de geplande volautomati-
sche parkeergarage boven station Vijzelgracht. 
Bij brand in dit soort ‘parkeermachines’ gaan 
we als brandweer niet naar binnen. Daarom 
worden ze vaak uitgerust met een automatisch 
CO2-blussysteem, dat wordt gedimensioneerd 
op een lege garage. Als dat hier ook gebeurt en 
er ontstaat brand op een moment dat de garage 
redelijk vol is, dan is er kans dat het overschot 
aan CO2 – dat zwaarder is dan lucht – via de 
doorgangen in het station terechtkomt. Dat 
willen we niet en daarom overleggen we inmid-
dels over een alternatief blussysteem voor deze 
parkeergarage.”

Ingesloten door rook
Beij: “Een ander voorbeeld is Amsterdam CS. 
Aan de kant van het IJ liggen hier vier lagen 
infrastructuur boven elkaar. Op het onderste 
niveau kruist de Noord/Zuidlijn het treinsta-
tion en bevindt zich het nieuwe metrostation. 
Op het niveau hierboven ligt parallel aan het IJ 
de Michiel de Ruijtertunnel met twee tunnel-
buizen voor wegverkeer. Op het dak van deze 
tunnel is een winkelcentrum in een hal van 
het station. En bovenop dit winkelcentrum, 
op het hoogste niveau, ligt het busstation dat 
is overdekt door een grote gebogen glazen 
kap. Tussen de tunnelbuizen van de Michiel 
de Ruijtertunnel liggen er (rol)trappen die het 
metro-, trein- en het busstation met elkaar 
verbinden. Meervoudig ruimtegebruik ten 
voeten uit!”

“Kijk je naar de veiligheid, dan voldoen alle ob-
jecten aan de wettelijke eisen. Helaas betekent 
dit niet dat de combinatie van deze vier objecten 
ook veilig is. Stel bijvoorbeeld dat in de Michiel 
de Ruijtertunnel een auto in brand komt te 
staan. Aangezien in deze tunnel geen venti-
latoren zijn aangebracht – dat is niet verplicht 
voor tunnels met een lengte tussen de 250 en 
500 meter – verlaat de rook de tunnel via beide 
tunnelmonden. De grote glazen kap van het bus-
station steekt over deze tunnelmonden heen. 
Daardoor verzamelt de rook zich vanuit twee 
kanten onder de kap, koelt af en zakt vervolgens 
via de roltrappen naar beneden richting het lager 
gelegen winkelcentrum en metrostation. Simu-
latieberekeningen laten zien dat in zo’n geval 
binnen enkele minuten grote aantallen mensen 
ingesloten raken door de rook, waardoor de kans 
op slachtoffers fors is.”

Meedenken
“Dit soort ongewenste situaties kun je voorko-
men door in een vroeg stadium een uitgebreide 
veiligheidsafweging te maken”, aldus Galesloot. 
“Voor het project Zuidasdok is bijvoorbeeld 
vooraf een integraal veiligheidsplan gemaakt dat 
is meegenomen in het bestuursakkoord en in 
het tracébesluit. Daardoor is wettelijk vastgelegd 
dat in iedere fase van dit omvangrijke project 
rekening moet worden gehouden met de om-
geving.” Beij: “In de praktijk is dit lang niet altijd 
mogelijk. Immers, de meeste infrastructuur en 
steden worden niet integraal ontworpen, maar 
groeien stapsgewijs. Daardoor is het lastig om 
het geheel te overzien en de integrale veiligheid 
te blijven garanderen. Ik ben er echter van over-
tuigd dat we daar wel naar moeten streven. Hoe 
dat het beste kan, weet ik nog niet.” 

Meer informatie
Lees meer in de Verdieping: 

www.cob.nl/verdieping.

Ron Galesloot werkt 

sinds 2001 als adviseur bij 

de brandweer Amsterdam-

Amstelland. Een van zijn spe-

cialisaties is ondergrondse 

infrastructuur. Verder is hij 

onder meer betrokken bij de 

brandveiligheid in ziekenhui-

zen en zorginstellingen. 

< De overkapping boven het busstation aan de IJ-zijde van Amsterdam CS. (Foto: Flickr/Huub Zeeman)

http://www.cob.nl/verdieping
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Over het algemeen is het handig als tunnels gemaakt 

zijn van beton, staal of steen. Een ander materiaal 

kan echter wel een leuk(er) resultaat opleveren.

  Andere 
wanden

Zo  

kan het 

ook!

Haaien
Voor een bijzondere tunnel kun je naar het Oceanium in Diergaarde Blijdorp, Rotterdam. Langs en over de glazen tunnel van 25 meter lang zwemmen zee-schildpadden, vier haaiensoorten, roggen en allerlei vissen. De haaientunnel heeft een op de waterdruk afgestemde elliptische doorsnede en bestaat uit negen segmenten. De wanden zijn 80 tot 203 millimeter dik.

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

< Letters
Hier en daar wordt moedig weerstand geboden tegen de opmars van digitale mid-delen. In The Last Bookstore in Los Angeles (VS) en de Zhongshuge-boekwinkel in Yangzhou (China) kun je je laten omringen door boeken. Liever direct lezen? In de Gärten der Welt in Berlijn zijn filosofische teksten en het Oude en Nieuwe Testament gebruikt om een tunnel van letters te maken.

>

> Licht
Het lantaarnfestival in de Zuid-Koreaanse stad 

Jinju is ieder jaar een waar spektakel. Ter ere van de 

diplomatieke band tussen Zuid-Korea en Canada 

kreeg Ottawa meer dan 1.300 lantaarns cadeau. 

Elke lantaarn symboliseerde Koreaanse tradities of 

symbolen. Samen vormden ze een 35 meter lange 

tunnel tijdens het Winterlude-festival. 

(Foto’s: Flickr/vagueonthehow en via Dezeen)

(Foto’s: Flickr/Jamie McCaffrey en J. Michel Carriere)

(Foto: Flickr/Lennart Tange)
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Kort Lezen Doen

Tweede tunnelbuis in aanbouw
 
In september 2018 is in Den Haag het 
boorproces voor de tweede tunnelbuis van de 
Victory Boogie Woogietunnel gestart.    

Begin juli 2018 kwam tunnelboormachine (TBM) 
Catharina-Amalia voor de eerste keer aan in de 
ontvangstschacht in de Binckhorst. Toen had ze 
1640 meter geboord vanuit de startschacht in 
de Vlietzone. De TBM is in de zomer gedemon-
teerd en teruggebracht naar het startpunt. Het 
transport van het 115 ton wegende graafwiel 
met een diameter van zo’n 11 meter was 
bijzonder imposant. In de zomer werden ook bij  
knooppunt Ypenburg twee grote dekken in de A4 
geplaatst, zodat de Rotterdamsebaan onder de 
snelweg kan worden aangelegd. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Honderd jaar geotechniek
 
Een treinrit in 1918 van Hilversum naar Am-
sterdam zette het vak geotechniek in een klap 
op de kaart.

Op vrijdag 13 september 1918 vond bij Weesp 
een van de grootste treinrampen plaats in de 
Nederlandse geschiedenis. De spoordijk waarop 
de trein reed, was door hevige regenval zo 
verzadigd geraakt dat het dijklichaam instabiel 
werd en afschoof. Naar aanleiding van de ramp 
groeide de vraag naar meer inzicht in het gedrag 
van de bodem. Inmiddels zijn dankzij geotech-
niek een aantal belangrijke Nederlandse iconen 
gerealiseerd, zoals de Afsluitdijk, de Maastunnel, 
de Deltawerken en de Noord/Zuidlijn.   

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Parkeergarage Croeselaan geopend 
 
Sinds 15 september 2018 is parkeergarage 
Croeselaan in gebruik: 778 parkeerplekken 
onder het Jaarbeursplein in Utrecht. 

De bouw van de parkeergarage was mede com-
plex vanwege de hoge architectonische kwaliteit 
en de ligging midden in druk stedelijk gebied. 
De architect koos voor zoveel mogelijk daglicht 
bij de entrees, een logische markering en veel 
kleur. Voor de overzichtelijkheid is uitgegaan van 
volledig vlakke plafonds. De eis om alle leidingen 
weg te werken, kostte de nodige hoofdbrekens. 
Om omgevingshinder te beperken, werd een 
ruimtebesparende betonnen stempelraam 
gebruikt, en een zo klein mogelijk bouwterrein in 
combinatie met just-in-timeleveringen.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Worstelen met kabels en leidingen

In de praktijk blijkt dat er niet één juiste aanpak is 
om ondergrondse kabels en leidingen te verleggen; 
er zijn er vele! De uitkomsten van een inventarisatie 
bij praktijkprojecten zijn vastgelegd in een rapport.

Voor de inventarisatie zijn interviews afgenomen 
bij zes praktijkprojecten: Ombouw Amstelveenlijn, 
Omlegging Badhoevedorp, Gaasperdammerweg, 
Rotterdamsebaan, Spoorzone Delft en OBSP 
Leiden. De verworven inzichten laten zien dat de 
omgang met kabels en leidingen in grote infrastruc-
turele projecten wel een technische component 
heeft, maar dat de essentie ligt op het sociale vlak.

 Download de publicatie gratis vanaf de ken-
nisbank: www.cob.nl/kennisbank. Meer informatie 
is ook te vinden op www.cob.nl/worstelen.

Update Tunnelveiligheid verklaard

Onder leiding van Ben van den Horn, coördinator 
van het KPT, is de publicatie Tunnelveiligheid 
verklaard geactualiseerd.

De eerste uitgave dateerde van 2016. Het naslag-
werk legt de ontstaansgeschiedenis van het tunnel-
veiligheidsdenken in Nederland en de achterlig-
gende overwegingen uit. De nieuwe versie sluit aan 
bij de huidige stand van zaken op het gebied van 
veiligheidsvoorzieningen en wet- en regelgeving.

 Download de publicatie gratis vanaf de KPT-
website: www.kennisplatformtunnelveiligheid.nl/
document/tunnelveiligheid-verklaard.

Regie op kabels en leidingen

Rotterdam en Amsterdam voeren op verschillende 
wijze regie op kabels en leidingen. Geert Roovers 
(lector Saxion) heeft een reflectie op twee onder-
zoeksrapporten gepubliceerd.

Amsterdam stelt zich veelal op als faciliteerder 
terwijl Rotterdam hoofdzakelijk visionair optreedt. 
De casestudy’s bieden volgens Roovers interessante 
aanknopingspunten voor het project Common 
ground voor ondergrondse infra.

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

Ondergrondse infradag

In opdracht van ProRail organiseert Railcenter 
een kennisevenement vol workshops, interes-
sante sprekers en verrassende demonstraties.

Het thema van de dag is ‘ondergronds verbin-
den en verduurzamen’. Tijdens de verschillende 
kennissessies delen professionals hun nieuwste 
inzichten op het gebied van innovatie binnen de 
ondergrondse infra.

11 okt. 2018 • Railcenter, Amersfoort • Info via 
www.cob.nl/evenement/ondergrondse-infradag

Symposium Bodem Breed

Het netwerkevent voor en door bodem- en 
ondergrondprofessionals vindt plaats op 13 
november 2018 in Amsterdam.  

Bodem Breed staat bekend om zijn verbindende 
en interactieve karakter. Bodem- en onder-
grondprofessionals komen zelf met voorstellen 
voor onderwerpen, presentaties en sessies.

13 nov. 2018 • Tolhuistuin, Amsterdam •  
www.bodembreedsymposium.nl

Betondag

Beton, duurzamer dan ooit! Dat is het thema 
van de Betondag 2018. Een actueel maat-
schappelijk onderwerp, dat voor de gehele 
betonketen van belang is.

Het wordt geen Betondag zoals u gewend bent; 
het evenement wordt vernieuwd. Zo zijn er in het 
congresprogramma minder parallelsessies tege-
lijk en worden de lezingen per thema ingedeeld.

15 nov. 2018 • De Doelen, Rotterdam •  
www.betondag.nl

Veenomeen

Heel Holland Zakt heeft dit jaar een nieuwe 
naam: het Veenomeen. De ingrediënten zijn 
hetzelfde. Nog steeds een complete dag geheel 
gericht op de aanpak van veenbodemdaling.

Voor de economische slagkracht van Nederland 
is het essentieel dat bodemdaling wordt aange-
pakt. Tijdens het Veenomeen van het Platform 
Slappe Bodem zijn er plenaire discussies met 
prominente stakeholders, parallelle kennisses-
sies en een informatiemarkt. 

22 nov. 2018 • Taets, Zaandam •  
www.slappebodem.nl/veenomeen2018
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The Beyond a tunnel vision conference will challenge old paradigms 
and move beyond our current tunnel vision.

Is zero-congestion maintenance a utopia? Are just-in-time and first-time-right interventions idle 
dreams? Is moving from silo-thinking to co-creating really that hard in our industry? Why can’t we turn 
renovation challenges into value creators? Imagine we could change the way tunnels are perceived: 
from annoying and unsafe pipes to vital and energy-neutral infrastructure with a clear, positive impact 
on people’s lives.

The organising committee looks forward to meeting all tunnel-related experts at this unique con-
ference. Now is the time to agree on a shared vision, and to kick-start a comprehensive process of 
co-creation. Let’s face it, we all know we need to welcome the fourth industrial revolution in our niche 
industry, and you can be part of it!

NOVEMBER 27TH 2018 • BRUSSELS, BELGIUM
WWW.BEYONDATUNNELVISION.EU


