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Stapelen in de Antwerpse ondergrond

Verschillende vervoersmodaliteiten in drie
ondergrondse lagen, midden in een druk
stadscentrum dat ook nog eens in een
archeologisch belangrijk gebied ligt. Met
al die gestapelde elementen is het project
Noorderlijn in het centrum van Antwerpen
uitermate complex. Medio 2020 moet het
project klaar zijn.

10 Constructieve optimalisaties om beste

projectresultaat te bereiken

Onder het water van de Boerenwetering
in de Amsterdamse wijk de Pijp ligt de
Albert Cuypgarage. Bij de realisatie van
deze parkeergarage stond ‘best for project’
centraal. De tweelaags garage heeft een met
staalvezels versterkte onderwaterbetonvloer
en een gebruiksvriendelijke indeling.
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12 DIALOOG • Nederlandse hulp bij aanpak

Vlaamse tunnels

De veiligheid en onderhoudstoestand van
de Vlaamse wegtunnels moeten snel op
orde worden gebracht. Om deze enorme
klus te klaren, werkt Tunnelorganisatie
Vlaanderen samen met Arcadis. Een gesprek over verschillen tussen Nederland en
Vlaanderen, pragmatisme en ‘vervlaamsen’.

De presentatie van het cahier Common
ground voor ondergrondse infra werd
tijdens het Flexival op 12 april 2019 als een
mijlpaal gevierd. De analyse is een essentiële
stap op weg naar een overallstrategie voor
kabels en leidingen. Belangrijker is dat ook
het vervolgtraject al in de steigers staat.

Het station van Eindhoven is tussen
2013 en 2018 geheel gerestaureerd en
uitgebreid. Er is een nieuwe reizigerspassage gebouwd die is verbonden met de
bestaande, gerestaureerde tunnel.

21 Allemaal in het shirt van de alliantie

De gemeente Amsterdam kiest voor de
renovatie van haar wegtunnels en de
verkeerscentrale voor een integrale aanpak
binnen het programma ‘Aanpak wegtunnels Amsterdam’.

16 Van omkijken naar vooruitkijken

Celeste Martens werd op 14 maart jl.
verkozen tot Maintenance manager van
het Jaar 2019. In de reacties wordt vooral
haar toekomstgerichte blik geroemd.
“Materialen en systemen worden steeds
intelligenter. Daarbij wordt de zachte kant
van de menselijke factor steeds belangrijker”, zegt Celeste zelf.

SPECIAL FLEXIVAL

‘Common ground’ kan aan tweede fase
beginnen

20 Licht en ruimte

KABELS EN LEIDINGEN

13 Lessen uit de weerbarstige praktijk

De provincie Zuid-Holland en zeven netbeheerders ondertekenden een nieuw uitvoeringsprotocol om verlegging van kabels en
leidingen soepeler te laten verlopen.

14 ‘Je krijgt het niet uitgelegd’

Gasleidingen van grijs gietijzer of asbestcement moeten versneld worden vervangen,
maar wat als de leidingen vervolgens overbodig worden? Tilburg als praktijkvoorbeeld.

14 Aanbestedingspraktijk biedt wel degelijk

ruimte voor innovatie

Een betoog en oplossingen voor innovatiegericht inkopen. “De opdrachtgever moet
inzicht hebben in marktuitdagingen en een
dialoog willen aangaan met het bedrijfsleven.”
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Onderonsje

Je maakt het mee bij het COB

Precies

Op het Flexival – ‘een flexibele werkdag in festivalsferen’ zoals we het vaak
omschrijven – is naast alle
inhoudelijke sessies ruimte
voor gekke dingen. Voor de
editie van 2019 hadden we
string art bedacht. Verbinden is een belangrijke vaardigheid in de kabels-en-leidingenbranche en dat werd
hiermee lekker praktisch
gemaakt: spijkertjes in een
plankje timmeren en er ver-

volgens gekleurde touwtjes
omheen spannen, zodat er
een kunstwerk ontstaat.
Toegegeven, de deelnemers
keken aanvankelijk wat
bedenkelijk om zich heen,
maar al snel wierpen zij de
schroom van zich af en werd
er lustig op los getimmerd.
Opeens stond er iemand op.
Was deze sessie dan toch
íets te vergezocht voor de
techneuten onder ons? Het

tegendeel bleek waar. De
man liep naar de naastgelegen garderobe, rommelde
wat in zijn tas en kwam terug
met een liniaal in zijn hand.
Het antwoord op mijn vragende blik: “We moesten de
spijkertjes een centimeter
uit elkaar zetten.” En daaraan herkent men de ware
vakman.
Marije Nieuwenhuizen
Eindredacteur

Heeft u ook een
Onderonsje?
Mail hem naar info@cob.nl
en wie weet schittert uw
verhaal volgende keer in
deze rubriek.
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COB-UPDATE

Oostenrijkse tunnelexperts op bezoek
Op 17 en 18 april 2019 kwam Asfinag bij
het COB op bezoek. De Oostenrijkse organisatie deelde haar ervaringen met het
hinderarm renoveren van wegtunnels.
Bijna honderd professionals uit het COB-netwerk waren aanwezig bij de plenaire colleges
en interactieve subsessies. Er werd onder meer
kennis uitgewisseld op het gebied van veiligheid,
planning, contractering, beheer en onderhoud.
Enkele presentaties en behandelde onderwerpen
vindt u terug op de website.
Foto: COB

Meer informatie via www.cob.nl/asfinag

Karin de Haas nieuwe
directeur van het COB

Uitvraag werkprogramma Tunnels op de Europese
‘Common ground’
(onderzoeks)agenda

Als u een actieve deelnemer van het COB
bent, dan heeft u het al meegekregen: per
1 april 2019 is Karin de Haas de nieuwe
directeur.

Het COB zoekt teamleiders en experts
om de uitkomsten van ‘Common ground
voor ondergrondse infra’ te vertalen naar
een werkprogramma.

Karin is al lange tijd werkzaam bij het COB. Ze is
onder meer manager van het tunnelprogramma.
“Er is vastgesteld dat het COB momenteel
floreert, en dat Karin de Haas daar een belangrijk
aandeel in heeft”, aldus het bestuur in het persbericht over haar aanstelling. Op pagina 11 vindt
u Karins persoonlijke visie.

Met de oplevering van het cahier Common
ground voor ondergrondse infra is een mooie
stap gezet door de vraagstukken voor de
kabels-en-leidingenbrache in beeld te krijgen.
Nu is het zaak een programma op te zetten dat
zowel de dagelijkse praktijk verbetert als de
langetermijnvraagstukken aanpakt. Daarvoor
zoekt het COB teamleiders en experts die voor
diverse invalshoeken een plan van aanpak maken
met actiepunten voor de periode 2020-2024. De
uitvraag is 7 mei jl. verstuurd.

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

Ook dit keer was het COB aanwezig op
het World Tunnel Congress. In Napels
werd op 6 mei jl. met internationale
experts van gedachten gewisseld over een
Europese position paper over tunnels.
De beschikbaarheid van tunnels is van groot
belang in Europa. Tunnels horen daarom op de
prioriteitenlijst voor subsidieregelingen te staan.
Om dat voor elkaar te krijgen, werkt het COB
samen met internationale partners aan een position paper die de belangrijkste opgaven schetst.
Tijdens de workshop in Napels is het concept
besproken. Met de feedback wordt een definitieve
paper opgesteld die in verschillende Europese
verbanden ingebracht zal worden.

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

•

Vijftien inzendingen voor
Schreudersprijs 2019
Van olifantenverblijf tot marketingcampagne. De inzendingen voor de Schreudersprijs waren zelden zo gevarieerd als
dit jaar!
Nu de meeste grote tunnelprojecten nog volop
bezig zijn of juist pas zijn begonnen, hebben veel
organisaties de kans gegrepen om hun kleinere,
maar net zo bijzondere ondergrondse project in
de schijnwerpers te zetten. De jury van Stichting A.M. Schreuders is verheugd dat het begrip
‘ondergrondse prestatie’ – waar de prijs voor bedoeld is – ruim is geïnterpreteerd. Begin september worden de genomineerden bekendgemaakt.
Op 20 september 2019, tijdens het COB-congres,
volgt de prijsuitreiking. De winnende organisaties
ontvangen 25.000 euro en de eeuwige roem.
Meer informatie via www.cob.nl/schreuders

Albert Cuypgarage, Amsterdam
ZJA Zwarts & Jansma Architecten,
Max Bögl Nederland

•

Fietsenstalling en HOV-baan
stationsplein Oost, Utrecht
RoyalHaskoningDHV, Ector Hoogstad Architecten,
Stationsgebied gemeente Utrecht, BAM Bouw en
Techniek

•

De Bastei, Nijmegen
Van Roosmalen van Gessel Architecten,
ABT-Velp, gemeente Nijmegen

•

Olifantenbrug, Artis Amsterdam
Dingeman Deijs Architects

•

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

•

Gemeente Rotterdam

•

•

RET, CRUX Engineering, JECON Engineering,
J.P. van Eesteren

•

Fietsenstalling Beursplein en herinrichting
Beursgebied, Amsterdam
Van Hattum en Blankevoort, KWS Infra Amsterdam,
VenhoevenCS, gemeente Amsterdam - projectbureau Rode loper

N31-traverse, Harlingen
Ballast Nedam

•

Diepe stations Noord/Zuidlijn, Amsterdam
Gemeente Amsterdam Metro en Tram

•

Parkeergarage Ravel, Amsterdam
Nooduitgangen metrostation Stadhuis,
Rotterdam

Renovatie/restauratie Maastunnel,
Rotterdam
Gemeente Rotterdam, Combinatie Aanpak
Maastunnel (Croonwolter&dros, Mobilis en
Nico de Bont)

Fietsparkeergarage Strawinskylaan,
Amsterdam
wUrck, gemeente Amsterdam, Van Boekel
Bouw en Infra, Verhoeven en Leenders

Sweco Nederland

•

Maand van de Ondergrond, Rotterdam

•

Permanente onderwaterbetonvloeren
ABT, Cordeel Nederland, Royal van Lent

•

Station Eindhoven
Arcadis

•

Tunnel Coatzacoalcos, Mexico
Tunnel Engineering Consultants (TEC),
Boskalis, Trelleborg, Geovisie, OTN

RijnlandRoute
bijna klaar voor
de start
Tussen Katwijk en de A4 bij Leiden
komt een nieuwe verbindingsweg. Deze
RijnlandRoute krijgt een geboorde tunnel
van 2,5 kilometer. Het projectteam is druk
bezig alles in gereedheid te brengen voor
het boren van de eerste tunnelbuis.
Het schiet al op: het boren start in juli ter hoogte
van het recreatiegebied Vlietland in Leidschendam.
Volgens traditie krijgt de tunnelboormachine een
vrouwelijke naam. Hiervoor werd een prijsvraag uitgeschreven. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen langs de RijnlandRoute bedachten drie mooie,
toepasselijke namen – Gaia, Louise en OliViA – waarop
het grote publiek vervolgens kon stemmen. Bij de
inzegening van de machine, ook een bekende traditie,
wordt de naam bekendgemaakt.
De tunnelboormachine kwam in delen vanuit de
Duitse fabriek van Herrenknecht. De dertien grootste
en zwaarste onderdelen werden per binnenvaartschip van Kehl naar Schiedam verscheept. Het lossen
gebeurde in de heavy lift terminal van Mammoet.
Daarna volgde een groot transport over de weg naar
het werkterrein van Comol5.
In mei heeft het tunnelteam de tunnelboormachine
gemonteerd. Een complete fabriek, met boorschild,
graafwiel en volgtreinen. Het uit drie delen bestaande
graafwiel is op het werkterrein aan elkaar gelast en
daarna de startschacht ingehesen (hier op de foto).
Het graafwiel en de aandrijver, beide met een gewicht
van ruim 150 ton, zijn de zwaarste onderdelen van de
tunnelboormachine. De aandrijver moest met behulp
van een tweede kraan eerst recht worden gezet.
Vervolgens werden de hijsogen verwijderd en kon de
kraan in positie worden gebracht. Na het aanbrengen
van extra ballast kon de kraan het object voorzichtig
laten zakken.
Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/Verdieping.

(Foto: Rick Keus)
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K ABELS EN LEIDINGEN

‘Common ground’ kan aan
tweede fase beginnen
De presentatie van het cahier Common ground voor ondergrondse infra werd
tijdens het Flexival op 12 april 2019 als een mijlpaal gevierd. De analyse is
een essentiële stap op weg naar een overallstrategie voor kabels en leidingen.
Belangrijker is dat ook het vervolgtraject al in de steigers staat.

Toekomstbeeld
“Een ondergrondse infrastructuur die onlosmakelijk is verbonden aan bovengrondse opgaves, plannen en activiteiten
waarbij aanleg, beheer en renovatie van ondergrondse infrastructuur met minimale hinder
en optimaal gebruik van innovatieve techniek worden gerealiseerd. Stakeholders werken
daarin samen vanuit hun intrinsieke verantwoordelijkheid
om de Nederlandse nutsvoorziening optimaal te faciliteren
en daarbij steeds de optimale
balans tussen kosten en baten
voor de Nederlandse samenleving te zoeken.”

6

In het project Common ground
voor ondergrondse infra, waarin
ruim honderd experts hun bijdragen hebben geleverd, is zo veel
mogelijk in kaart gebracht welke
uitdagingen voor aanleg, beheer
en renovatie/vervanging van
ondergrondse infra voortkomen
uit de vervangingsopgave, de
energietransitie, klimaatadaptatie, de uitrol van het 5G-netwerk
en de groei van de steden. Uit
de analyse blijkt onder andere
dat ‘overheid/netbeheerders/
marktpartijen elkaars belangen
(en wettelijke mogelijkheden)
onvoldoende kennen’. Maar
ook dat er kansen ontstaan,
omdat er een groeiend bewustzijn is over de verwevenheid van ondergrond en
bovengrond, er momentum
ontstaat door de stapeling
van ontwikkelingen, en de
komst van de Omgevingswet en
regionale energiestrategieën (gemeenten)
mogelijkheden biedt voor effectievere
regie op aanleg, beheer en vervanging van
ondergrondse infrastructuur.

Koplopergemeenten
Verschillende gemeenten onderkennen
de urgentie van de kabels-en-leidingenproblematiek en willen werken aan een
aanpak die ertoe leidt dat de kabels en leidingen die nodig zijn voor de maatschappelijke opgaves in binnenstedelijke gebied,
passen in de ondergrond. Daarbij streven
de gemeenten naar minimale overlast
bij aanleg, beheer en onderhoud en een
toekomstbestendige werkwijze die niet
duurder uitpakt dan de huidige werkwijze.

Op initiatief van de gemeente Amsterdam zijn deze gemeenten in het project
‘Vol onder maaiveld’ samengebracht als
koplopers. In een korte presentatie op
het Flexival zette Marten Klein van de
gemeente Amsterdam de uitdagingen
voor de steden op een rijtje. “We krijgen
twee keer meer regen en twee keer meer
droogte. We gaan vier tot zes keer meer
elektriciteit gebruiken. Er komen drie keer
zoveel ondergrondse afvalcontainers en
voor stadswarmte hebben we vijfentwintig
keer meer leidingen nodig. We puzzelen
ons suf, maar we krijgen het er niet in. Ik
slaap er slecht van en heb nachtmerries
over een situatie waarbij geldt dat wie het
eerst komt, het eerst maalt en dat het drie
tot vier keer te duur wordt.”
“Maar ik heb ook een droom”, vervolgde
Marten Klein. “Een droom waarin we
op maandagochtend met in de fabriek
gemaakte kant-en-klare units een straat
inrijden, alles aansluiten op de toekomst
en op woensdag de straat weer kunnen
openstellen en een feestje vieren met de
bewoners. Deze specifieke oplossing zal
het niet worden, maar hoe dan ook zullen
we moeten samenwerken. Samen maken,
samen plannen, informatie en kennis
delen en samen investeren in innovatie.
Dat kán wel, maar we moeten het wel
even willen met z’n allen.”

Vier terreinen
Het COB wil komen tot een integrale aanpak van de in de kennisanalyse benoemde
uitdagingen. Om die complexe opgave
behapbaar te maken, richt het vervolgprogramma zich op vier terreinen:
• Concreet inzicht in zowel de grootte van
de problematiek rond ondergrondse
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kabels en
leidingen
(huidige en toekomstige ruimtevraag, daadwerkelijke
kosten, etc.), als in de
informatie die partijen
nodig hebben om keuzes
voor bijvoorbeeld nieuwe
energiesystemen te maken.
• Overkoepelende regie en samenwerking op strategisch, tactisch en
operationeel niveau, in samenhang
met het creëren van een gelijk speelveld,

Links Marten Klein, rechts Jarko van Bloois.
(Foto: Vincent Basler)

‘We puzzelen ons suf, maar we krijgen het er niet in.’
het aanpassen van belemmerende weten regelgeving en het ontwikkelen van
adequate vereveningsstrategieën.
• Adaptief plannen en programmeren,
zodat gemeenten en netbeheerders slim
en effectief en in samenhang kunnen anticiperen op de onzekere ontwikkelingen die
zich voordoen.
• Nieuwe en innovatieve werkwijzen die
helpen om de bovengenoemde richtingen
succesvol te maken. Hierbij moeten technische, procesmatige en organisatorische
innovaties hand in hand gaan om daadwerkelijk effectief te zijn.
Daarbij kiest het COB voor een pragmatische
benadering. In de kennisanalyse staat: “We
geloven dat de benodigde transitie alleen
mogelijk is als we met probleemeigenaren in
concrete gebieden gezamenlijk aan de slag
gaan. We willen werken in pilotprojecten
waar maximale inbreng en betrokkenheid van

de sector gegarandeerd zijn. We beginnen in
steden en andere gebieden waar ruimtelijke
inpassing van (nieuwe) ondergrondse infrastructuur een probleem is/dreigt te worden.”

‘Alles om een begin te maken’
Tijdens het Flexival overhandigde Jarko van
Bloois (Legal Infra) het cahier aan Tjeerd
van der Zwan (burgemeester van Heerenveen), Steven Adriaanse (burgemeester van
Woensdrecht en voorzitter van het GPKL)
en Floor Vermeulen (gedeputeerde van de
provincie Zuid-Holland).
Aan de hand van negen conclusies uit het
rapport werd met de drie bestuurders en
het publiek gesproken over de prioritering
van de veranderingen die nodig zijn om te
komen tot het toekomstbeeld zoals in de
kennisanalyse staat beschreven (zie kader).
Informatie en regie staan voorop, zo blijkt
uit de peiling.

“De conclusies uit dit rapport zijn misschien
niet heel verrassend, maar ze getuigen wel
van een gezamenlijke visie en van het commitment dat door de sector is uitgesproken”,
aldus Steven Adriaanse. Floor Vermeulen
sloot zich daarbij aan: “Mijn complimenten
voor dit resultaat. Alle onderwerpen komen erin terug. Veel van wat erin staat, is
inderdaad bekend, maar het staat nu wel in
samenhang bij elkaar.” Tjeerd van der Zwan:
“Deze publicatie heeft alles in zich om een
begin te maken met de benodigde veranderingen. En dat is zeker voor gemeenten
belangrijk, omdat zij een sleutelrol spelen.”

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.
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Stapelen
in de
Antwerpse
ondergrond
Verschillende vervoersmodaliteiten in drie ondergrondse
lagen, midden in een druk stadscentrum dat ook nog eens in een
archeologisch belangrijk gebied
ligt. Met al die gestapelde elementen is het project Noorderlijn
in het centrum van Antwerpen
uitermate complex. Medio 2020
moet het project klaar zijn.

Het project Noorderlijn, ook wel Brabo 2 genoemd, omvat een tramlijn van het centrum
naar het noorden van de stad met een aftakking
naar de wijk Eilandje, gecombineerd met een
ondertunneling (autoverkeer) van het Operaplein, een tramtunnel voor het diepst liggende
perron, een parkeergarage, herinrichting van
het Operaplein zelf en haar omgeving, en meer
ruimte voor voetgangers en fietsers. Het grote
aantal betrokken partijen en belanghebbenden
maakt het er niet gemakkelijker op. Ook het feit
dat de toegankelijkheid van het gebied – met het
Centraal Station, de universiteit, een belangrijk
winkelgebied en een busstation in de directe
omgeving – vrijwel continu gegarandeerd moet
zijn, draagt bij aan de complexe uitvoeringspraktijk. Inmiddels zijn de meest ingrijpende
werkzaamheden afgerond. Op maaiveldniveau is
al te zien dat het project de leefbaarheid van de
Vlaamse grootstad sterk verbetert. Ondergronds

8
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wordt nog volop gewerkt. Richard Venekamp,
integraal ontwerpmanager bij BAM Infraconsult: “Er
is lang gestudeerd op de plannen voor Brabo 2. De
eerste plannen van de architect dateren van 2008.
Vanwege de complexiteit midden in de stad is er
daarna veel afstemming geweest met stakeholders
en heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Begin 2016 kon het project in uitvoering.”

Parkeren, auto’s en tram
Een parkeergarage voor 340 auto’s vormt samen met
de renovaties en reconstructies van het bestaande
premetrostation de kern van de ondergrondse werkzaamheden. De parkeergarage is alleen bereikbaar
via de wegtunnel voor autoverkeer die er op niveau -1
doorheen loopt. Inclusief in- en uitrit heeft de tunnel
een totale lengte van 550 meter. Bijzonder is dat de
kokers van de autotunnel voor een deel zijn opgehangen aan de vrijdragende dakplaten van het Operaplein. De zwevende tunnel wordt opgehangen aan
het dak met behulp van centrale betonnen wanden
en stalen trekstangen aan de randen van de rijweg.
Deze toepassing dient het idee van de architect om
de ruimte zo veel mogelijk open te houden, en is ook
functioneel. Met deze toepassing kan de oppervlakte
van de parkeergarage maximaal gebruikt worden.
Op niveau -3 sluit een nieuwe tramtunnel in
noord-zuidrichting aan op de bestaande constructies voor het station en is er directe toegang tot de
parkeergarage. Een niveau hoger ligt het bestaande
tramstation voor de verbinding tussen Centraal
Station en binnenstad, en niveau -1 bevat naast de
autotunnels en parkeergarage ook de technische
ruimten voor de Lijn. Op maaiveld bevindt zich een
derde tramlijn. Daarvoor is aan de noordzijde op de

tunnel een bijzondere stalen trambrug geplaatst
waarmee de archeologie in het zicht blijft. De
ondergrondse delen van het project krijgen daglicht
via een lichtput voor het Operagebouw. De lichtput
is een grote ronde opening in de dakplaat en de
onderliggende (bestaande) vloerplaten, die met
roltrappen, liften en vaste trappen ook meteen de
verbinding vormt tussen maaiveld, de parkeergarage,
de perrons van het tramstation en de ondergrondse
fietsenstalling.
“Het alignement van de autotunnel was een hele
puzzel”, vertelt Richard Venekamp. “Aan de ene
kant was het bestaande tramstation waar de autotunnel bovenlangs kruist, maatgevend. Anderzijds
hadden we bovengronds te maken met de hoogte
van het bestaande maaiveld en het alignement
van het tramspoor. Daar moesten de autotunnel
en de parkeergarage tussen passen. Het ging om
centimeters. We hebben een alternatief voor de
bovengrondse spoorconstructie moeten bedenken,
moeten spelen met de asfaltdikte in de tunnel en de
technische tunnelinstallaties moeten optimaliseren
om voldoende vrije hoogte te halen. Er waren vele
‘kleine’ dingetjes die het werk ingewikkeld maakten.
Zo bleek bijvoorbeeld dat de constructies van de
bestaande keerlus van de tram veertig centimeter
verder naar binnen stond dan op de tekeningen was
aangegeven. Precies op een punt waar autotunnels
en archeologie toch al strak in elkaar zouden passen. We konden de tunnel niet opschuiven. We hebben het eerste deel van de beschoeide sleuf over de
eerste paar meter moeten versmallen, en op grotere
diepte pas de volle breedte van de beschoeide sleuf
kunnen toepassen, zodat we de autotunnel tussen
de keerlus en de archeologie konden bouwen.”

Richard Venekamp,
BAM

Wim Van de Voorde,
BAM

Frederik Heeren,
BAM

Lichtput

De autotunnels kruisen
onderlangs de archeologie;
de transparante trambrug
met roostervloer kruist de
archeologie bovenlangs.

De Spaanse Omwalling
Uit het archeologisch onderzoek voor het project
Noorderlijn blijkt dat de ondergrondse werken
zijn uitgevoerd op een plek met belangrijke en
omvangrijke archeologische resten uit de zestiende eeuw. De Spaanse architect Manuel De
Solà-Morales heeft er in zijn ontwerp voor gezorgd dat delen van de Spaanse Omwalling in de
nieuwe situatie zichtbaar blijven.

Architect Manuel De Solà-Morales heeft ervoor
gezorgd dat er visuele verbindingen zijn tussen
de verschillende niveaus. De lichtput met een
doorsnede van 24 meter is daarin het belangrijkste
element dat ook bovengronds een eyecatcher is.
Daglicht treedt toe tot op de perrons op niveau -3.
Verder is de stalen trambrug die op de autotunnel
rust aan de kant van de Italiëlei een bijzonderheid.
De autotunnels kruisen onderlangs de archeologie,
en de transparante trambrug met roostervloer kruist
de archeologie bovenlangs. De archeologische
opgravingen zoals de omwalling en oorspronkelijke
Kipdorpbrug zijn geïntegreerd in een samenspel van
tunnels, trambrug en archeologie. Hiermee is in dit
deel van de tunnel natuurlijke lichtinval gecreëerd.
Vanuit de tunnel blijft bovendien aan de rechterzijde, richting het zuiden, tachtig meter van de
oorspronkelijke omwalling zichtbaar.

Lees verder
Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping.

Beelden: BAM Infra Nederland
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PARKEERGAR AGE

Constructieve optimalisaties om beste
projectresultaat te bereiken
Onder het water van de Boerenwetering in de Amsterdamse wijk de Pijp ligt de Albert
Cuypgarage met ruimte voor zeshonderd auto’s en zestig fietsen. Bij de realisatie van
deze parkeergarage stond ‘best for project’ centraal. Om de overlast voor de omgeving
zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor een ‘slanke’ constructie die met relatief licht
materieel kon worden gebouwd.

Caroline Wagner,
Max Bögl

Yoeri Kuup,
Volker Staal en
Funderingen

“Begin 2014 was de kogel door de kerk”, vertelt Caroline
Wagner van Max Bögl. “Na een besluitvormingsproces
van vele jaren besloot de gemeente Amsterdam om een
parkeergarage te bouwen onder de Boerenwetering,
tussen de Brandweerbrug en de Diamantbrug. Na de
gunning van het design, construct & maintain-contract
hebben we een bouwteam gevormd met De Vries &
Van de Wiel, Volker Staal en Funderingen, Beens Groep
en DCN Diving en zijn we de plannen gaan uitwerken.
Uitgangspunt daarbij was ‘best for project’: hoe kunnen
we samen zorgen voor het beste projectresultaat?”
“In de bouwwereld is een dergelijke aanpak – die een
heel open manier van overleggen vraagt – nog niet
gebruikelijk. Zo moet je als deelnemend bedrijf bereid
zijn om af te wijken van je standaard werkwijze als dat
voor het bouwproces voordelen biedt. Vanzelfsprekend
werkt dat alleen als er ook openheid is over de kosten
en baten. Als de alternatieve werkwijze jou bijvoorbeeld

meer kost, maar voor een andere partij tot een forse
besparing leidt, moet jij natuurlijk ook kunnen profiteren van die besparing.”

Hybride constructie
“Een goed voorbeeld van best for project is de optimalisatie van de onderste vloer van de parkeergarage”,
aldus Wagner. “Voor die vloer hebben we een hybride
constructie toegepast. Het onderste deel bestaat uit een
negentig centimeter dikke vloer van onderwaterbeton,
die is versterkt met staalvezels. Daarbovenop ligt een
constructievloer van dertig centimeter dikte met wapening. Deze gecombineerde constructie heeft diverse
voordelen. Door het toevoegen van staalvezels aan het
betonmengsel konden we de onderwaterbetonvloer
dunner uitvoeren. Voor een vloer van 260 meter lang
en 30 meter breed scheelt dat niet alleen veel kubieke
meters beton, we hoefden ook minder grond te ontgraven
en af te voeren.”

‘Je moet bereid zijn om af te wijken
van je standaard werkwijze als dat voor
het bouwproces voordelen biedt.’
“Belangrijker dan deze voordelen was overigens dat de
vloer goed past bij onze ontwerpfilosofie. Deze was erop
gericht om de hinder en risico’s voor de omgeving te
minimaliseren en te zorgen voor een hoge bouwsnelheid.
Vanuit dit streven hebben we gekozen voor een lichte
constructie die we met relatief licht materieel konden
bouwen. Een robuustere constructie met diepwanden in
plaats van damwanden en een dikkere onderwaterbetonvloer zou veel meer omgevingsoverlast hebben opgeleverd.”

Lees verder
Foto: Max Bögl/VSF
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Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping
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Kleine stapjes,
grote veranderingen
“Als kersverse directeur van het COB ben
ik me er dagelijks van bewust dat ik werk ten
dienste van ons netwerk. De bijna 75 organisaties
die participant zijn van het COB bepalen onze
agenda en het is mijn rol om al die meningen en visies
te verenigen in programma’s, projecten en platforms
waar mensen graag aan meewerken.
Dat is voor mij de kern van het COB:
echte experts verenigen, mensen met
vakkennis, mensen die de problemen
van ondergronds bouwen dagelijks
ervaren en die supertrots zijn op de
mooie dingen die ze bouwen, beheren
en onderhouden. Allemaal vakidioten
die elkaar de tent uit kunnen vechten
tijdens een tender, maar bij ons gebroederlijk en gezusterlijk aan de slag gaan
als de opgave maar boeiend genoeg is
en hen raakt.
Dat we binnen het tunnelprogramma
de verbinding met praktijkprojecten
weer helemaal terug hebben, is voor
mij persoonlijk de grootste winst van
de afgelopen jaren. Resultaten van
expertteams en onderzoek moeten in
logische, kleine stapjes meteen in de
praktijk worden toegepast. Iedere tunnel
een beetje beter, en zo met elkaar grote
stappen maken. Dat civiele techniek
weer helemaal op de kaart staat, maar
de digitalisering en installaties ook,
maakt me blij en trots.
Zo’n zelfde ontwikkeling wil ik bereiken
op het gebied van kabels en leidingen.
Ook daar zijn de opgaven groot en
complex en geloof ik in de kracht van de

Foto: Vincent Basler

mensen in ons netwerk. Weten waar je
naar toe wilt en heel gedreven met kleine
stapjes grote veranderingen bewerkstelligen, dat is ook voor dit werkveld mijn
missie voor de komende periode.
Als laatste speerpunt gaan we in alle
vakgebieden ‘waarde’ benadrukken.
Al dat geld dat wordt uitgegeven aan
bouwen, beheren en onderhouden in
de ondergrondse ruimte is maatschappelijk gemakkelijker te verantwoorden
als we meer waarde toevoegen. Mag
het bij een renovatie meteen een onsje
duurzamer, veiliger, mooier, slimmer
en multifunctioneler? Mag nieuwbouw
toekomstbestendiger worden? Hoe
veranderen wij zelf van objectdenkers
naar systeemdenkers?
Genoeg te puzzelen dus, voor nu en nog
vele jaren. Ik heb er zin in!”

Sinds 1 april 2019 is Karin de Haas directeur
van het COB. Ze was al acht jaar aan het COB
verbonden in het veld van kennis, communicatie
en strategie. Het opzetten en managen van het
tunnelprogramma was de laatste jaren haar primaire taak en dit blijft haar verantwoordelijkheid.
Eerder werkte Karin onder meer voor Delft Cluster,
het Ministerie van IenW, Deltares (toen GeoDelft) ,
TU Delft en Geo-Impuls.
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Nederlandse hulp bij
aanpak Vlaamse tunnels
De veiligheid en onderhoudstoestand van de Vlaamse wegtunnels
moeten snel op orde worden gebracht. Om deze enorme klus te klaren,
werkt Tunnelorganisatie Vlaanderen (TOV) samen met advies- en
ingenieursbureau Arcadis. TOV-directeur Kris van Boven en adviseur
Evert Sonke van Arcadis praten onder meer over verschillen tussen
Nederland en Vlaanderen, pragmatisme en ‘vervlaamsen’.

Links Kris van Boven, rechts Evert Sonke. (Foto: Vincent Basler)

Kris van Boven werkt bijna
achttien jaar bij het Agentschap
Wegen en Verkeer van de Vlaamse
overheid. Hij begon daar als districtchef en werd daarna directeur
Exploitatie en beheer. Sinds 2016
is hij directeur van de Tunnelorganisatie Vlaanderen.

Evert Sonke is senior adviseur
bij Arcadis en gespecialiseerd in
tunnels. Hij is wereldwijd betrokken bij tunnelprojecten en vindt
zijn internationale ervaring waardevol: “Als je alleen in Nederland
werkt, kun je de werkwijzen van
Rijkswaterstaat en ProRail als
waarheden gaan zien. In andere
landen is veel meer discussie en
word je voortdurend geprikkeld
om na te denken.”

Participant
Sinds 1 januari 2019
is TOV participant van
het COB. De organisatie
werkt onder meer actief
mee in het tunnelprogramma.
www.cob.nl/netwerk
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TOV staat voor een zware opgave. Sinds 2016
beheert deze organisatie 22 tunnels in het gewest
Vlaanderen. De meeste daarvan moeten dringend
worden opgeknapt. Daarnaast moeten vijf tunnels
– die onderdeel zijn van het trans-Europese
wegennetwerk (TERN) – dit jaar voldoen aan de
Europese tunnelrichtlijn. Daarvoor zijn grootschalige renovaties nodig, maar het langdurig sluiten
van deze tunnels is geen optie. Alle ingrediënten
voor slapeloze nachten lijken dan ook aanwezig
voor Kris van Boven.
“Als je verantwoordelijk wordt voor al die tunnels,
wil je het liefst alles direct op orde hebben”, stelt
Van Boven. “Helaas lukt dat niet. Dat zorgt er
inderdaad weleens voor dat ik ‘s nachts lig te
peinzen, maar gelukkig zijn slapeloze nachten
een zeldzaamheid. Tot 2016, toen wij als TOV het
beheer van alle Vlaamse tunnels overnamen, was
het beheer ongecoördineerd en versnipperd. Elk
van de vijf afdelingen van het Agentschap Wegen
en Verkeer beheerde de tunnels in haar gebied en
deed dat min of meer op haar eigen manier. Inmiddels coördineren wij het beheer en is het veel
planmatiger geworden. Dat is al een belangrijke
stap in de goede richting.”
Van Boven vervolgt: “Direct vanaf het begin zijn we
gestart met twee teams, een voor het beheer en onderhoud van de tunnels en een gericht op renovatie
en nieuwbouw. Aangezien we met beheer en on-

derhoud al ervaring hadden binnen ons Agentschap
was het eerste team snel op dreef. Bij het tweede
team verliep de start minder vlot, omdat renovatie
en nieuwbouw van tunnels grotendeels nieuw
terrein waren. We wisten weliswaar de gebreken vrij
snel en gedetailleerd in kaart te brengen, maar het
lukte ons niet goed om daar ook een vervolg aan te
geven. Daarom hebben we externe ondersteuning
ingehuurd, onder andere bij Arcadis.”

Specifieke oplossingen
Dat TOV hulp inschakelt, vindt Sonke meer dan logisch: “De opdracht waar Kris en zijn mensen voor
staan is enorm en veel groter dan de Nederlandse.
Dat komt niet alleen door de matige onderhoudstoestand van de Vlaamse tunnels. Een reden is ook
dat hier veel verschillende soorten wegtunnels zijn
met grote verschillen in vluchtroutes, opbouw of
ventilatiesystemen. In Nederland zijn de tunnels
natuurlijk ook niet allemaal exact hetzelfde, maar
de uniformiteit is aanmerkelijk groter. Waarschijnlijk komt dat doordat bij ons de rijksinfrastructuur
al decennia wordt ontworpen, gebouwd en onderhouden door Rijkswaterstaat. De grote variëteit aan
wegtunnels in Vlaanderen betekent dat je voor elke
tunnel heel specifieke oplossingen moet zoeken. In
Nederland is dat echt minder het geval.”
Sonke: “De grootste uitdaging ligt in en om
Antwerpen. In de Antwerpse Ring zitten vier
TERN-tunnels waarvan we de veiligheid met spoed
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moeten verbeteren. Dat betekent werken in
een drukke stedelijke omgeving met hoge
verkeersintensiteiten en erg veel vrachtverkeer vanwege de havens. En omdat alternatieve routes voor al dat verkeer grotendeels
ontbreken – de Ring is geen echte ringweg
– en het Agentschap Wegen en Verkeer geen
grote hinder op verschillende delen van de
Ring toestaat, kunnen we de tunnels voor de
renovatie niet langdurig dichtgooien, maar
moeten we alles doen tijdens nacht- en
weekendafsluitingen.”
“Een extra complicatie is dat ondertussen
de bouw van de Oosterweelverbinding is
begonnen”, zegt Van Boven. “Uiteindelijk
leidt deze verbinding ertoe dat de Ring echt
een ring wordt, maar nu moeten we bij de
renovatie van de vier TERN-tunnels ook
rekening houden met de hinder die de bouw
van dit nieuwe stuk van de Ring oplevert voor
het verkeer. In het ideale geval zouden we
natuurlijk beide projecten niet gelijktijdig
laten plaatsvinden, maar na elkaar.”

Vervlaamsen
Anders dan in Nederland, waar de Landelijke
Tunnelstandaard (LTS) bij grootschalige
rijkstunnelrenovaties leidend is, werkt de
TOV niet met een vaste richtlijn. Zowel Sonke
als Van Boven ziet dat niet als een probleem.

“De LTS is geschreven voor een standaardtunnel die in Nederland niet bestaat”,
stelt Sonke. “Ook daar blijft het dus altijd
behelpen, laat staan hier waar helemaal geen
sprake is van eenvormigheid. Los daarvan is
mijn ervaring dat je Nederlandse kennis hier
lang niet altijd een-op-een kunt toepassen.
Vaak moet je die ‘vervlaamsen’, aanpassen
aan de lokale omstandigheden.”
“Dat is inderdaad geregeld het geval”, vertelt
Van Boven. “Je zag het onder andere bij de
tunnels van de Oosterweelverbinding. Die
zijn in eerste instantie ontworpen op basis
van de LTS. Toen echter duidelijk werd dat
deze Nederlandse richtlijn niet goed aansloot op het verkeersmanagement van het
Vlaamse wegennet, is het ontwerp vrij snel
vervlaamst.”
Van Boven vervolgt: “Natuurlijk heeft het
ontbreken van een heldere richtlijn nadelen.
Zo ontstaat er nu bij elk project discussie. Als
we bijvoorbeeld overwegen om een nieuw
ventilatiesysteem aan te brengen, moeten we
nadenken welke brandintensiteit het systeem
moet aankunnen. Dat is namelijk niet vastgelegd. Daar staat tegenover dat we geen last
hebben van strakke kaders. Overigens zijn we
nu feitelijk bezig met het schrijven van een
soort Vlaamse richtlijn. Immers, de keuzes

die we bij de ene tunnel maken, nemen we
als TOV vanzelfsprekend mee als we aan de
slag gaan bij een volgende.”

Verschillen
Doorpratend over verschillen tussen Nederland en Vlaanderen, merkt Van Boven
op dat Vlamingen pragmatischer zijn dan
Nederlanders: “Ik verbaas me geregeld over de
discussiecultuur die er in Nederland heerst.”
Sonke brengt daar tegenin dat Nederlanders
weliswaar veel discussiëren, maar ook beslissingen durven te nemen. Als voorbeeld noemt
hij de Piet Heintunnel die sinds 1 mei dit jaar
gesloten is voor al het vrachtverkeer, omdat
de tunnel nog niet aan de veiligheidseisen
voldoet. Volgens Sonke zal zo’n beslissing in
België niet snel worden genomen. Van Boven
beaamt dat: “Bij ons is het veiligheidsbewustzijn tot nu toe minder groot. Doorstroming van
het verkeer stond lang voorop, maar dat begint
geleidelijk wel te veranderen.”

Lees verder
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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Flexival
Flexival Lessen uit de weerbarstige praktijk
Het Flexival was het toneel van een klein feestje. De provincie Zuid-Holland en zeven
netbeheerders ondertekenden het Uitvoeringsprotocol kabels en leidingen provincie
Zuid-Holland 2019, dat verlegging van kabels en leidingen soepeler moet laten verlopen.
Met dit voorbeeld in de hand kunnen andere provincies, maar ook gemeenten en waterschappen, veel sneller tot een werkbare modus komen.
In 2010 introduceerde de provincie een nieuwe nadeelcompensatieregeling die niet goed viel bij de netbeheerders. Eric van Can, procesmanager Projecten bij netbeheerder Dunea: “Het leidde tot veel gedoe en escalaties.
Verleggingen werden als gevolg daarvan door de provincie
als groot risico gezien. De provincie heeft in 2013 het initiatief genomen om te gaan koffiedrinken bij de netbeheerders. Dat is door de netbeheerders als een oprechte uitnodiging ervaren om tot een werkbare situatie te komen.
Het heeft geleid tot het Strategisch overlegplatform kabels
en leidingen (SOP), met als doel te komen tot vroegtijdige
afstemming van de planvorming, een uitvoeringsprotocol
en een nieuwe nadeelcompensatieregeling. Het feit dat we
daar zeven jaar over hebben gedaan, geeft aan hoe complex de materie is. De eerste stap is herstel van vertrouwen.
Je moet eerst iedereen ruimte bieden om de frustratie van
zich af te praten.”
Renée Lameijer, bestuurlijk-juridisch adviseur Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland: “Afgesproken is dat we
functionele, ruimtelijke en financiële knelpunten met elkaar
delen en in gezamenlijkheid oplossen. Een ‘Verzoek tot aan-

kabels
en leidingen

‘Er zijn belangen die per
definitie niet met elkaar
overeen kunnen komen.’
passingen’ (VTA) ontvangen is voor een netbeheerder niet
leuk. Maar als het dan zover is, kun je wel samen het proces
in om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Er zijn
belangen die per definitie niet met elkaar overeen kunnen
komen. Desondanks kun je wel met elkaar verder. Dat heeft
geleid tot een onderhandelingsresultaat waarbij is vastgelegd dat het model van het Interprovinciaal overleg (IPO)
geldt voor het vergoedingenregime voor kruisende leidingen
en dat terughoudend wordt omgegaan met verlegging van
bijzondere leidingen.”
Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.

Ondertekening van het uitvoeringsprotocol op het Flexival. Van links naar rechts: Paul Langereis (Westland Infra), Hugo Pauw (Velin), Renée Lameijer
(provincie Zuid-Holland), Gita Hoogeveen (Stedin), Arno Bindt (Evides), Eric van Can (Dunea), Marco Diekstra (Liander), Floor Vermeulen (provincie
Zuid-Holland), Eelco Verduin (Oasen). Foto: Vincent Basler
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Flexival Aanbestedingspraktijk biedt wel degelijk ruimte voor

innovatie
Het aanbestedingsrecht is min of meer dodelijk voor innovatie. Dat is wat vaak wordt gedacht.
Innovatie stimuleren in de aanbesteding kan echter wel degelijk. Met dat betoog en concrete oplossingen verzorgden Gerben Hofmeijer (AT Osborne) en Wesley Veekman (Rijkswaterstaat en
PIANOo) een presentatie tijdens het Flexival op 12 april 2019.
Innovatiegericht inkopen is bijvoorbeeld aan de orde als
de overheid de markt vraagt innovatieve oplossingen te
bedenken en te leveren. Daarvoor is allereerst een scherpe
vraagarticulatie nodig. De opdrachtgever moet inzicht
hebben in marktuitdagingen en een dialoog willen aangaan met het bedrijfsleven. Hofmeijer en Veekman pleiten
daarbij voor innovatieontwikkeling in competitie, waarbij
het intellectueel eigendom bij voorkeur bij de leverancier
blijft liggen. Dat biedt de opdrachtgever uitzicht op meer
verschillende oplossingen voor het probleem en beperkt
het risico voor de leverancier

be

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

Foto: COB

Flexival ‘Je krijgt het niet uitgelegd’

Gasleidingen van grijs gietijzer of asbestcement moeten versneld vervangen worden,
zo
zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar hoe lang gaan de nieuwe gasleidingen
Ik
b e n e r v a n!
nog mee? Welke warmte-alternatieven komen eraan? Wordt er gekozen voor groen gas,
waarmee de nieuwe leidingen weer een nieuw leven krijgen, of maakt een warmtenet of een
all-electric-oplossing de gasleidingen overbodig?
De gemeente Tilburg kampt als geen ander met deze vragen.
Bij de aanleg van het aardgasnetwerk werd op grote schaal gebruikgemaakt van leidingen van grijs gietijzer en asbestcement.
Sander van der Heijden, procesregisseur openbare ruimte bij de
gemeente, legde zijn dilemma tijdens het Flexival op 12 april jl.
voor aan het COB-netwerk: “Vervanging is nodig met het oog
op de veiligheid. De toezichthouder ziet er strikt op toe dat de
sanering in een afdoende tempo voortgaat. Maar tegelijkertijd
hebben we te maken met de energietransitie. Dat krijg je niet
meer uitgelegd.”
Het voorbeeld toont volgens Van der Heijden aan dat we ‘zijn
opgesloten in een systeem van rechte lijntjes, van richtlijnen
en systemen’. Hij deed daarbij een beroep op bestuurders,
geholpen door een toelichting van bestuurskundig adviseur
Maaike Leppink (Sweco) op de complexiteitstheorie: “Geef
vakmensen meer ruimte en begrijp dat systemen soms even
opzij moeten om tot een oplossing te kunnen komen. We
willen honderd procent bereikbaarheid en leveringsbetrouwbaarheid. Maar in de optelling van alle eisen, richtlijnen en
systemen creëer je een monster.”
Tilburg is een van de gemeenten die zich als koploper gaat inzetten
voor een efficiënte aanpak van kabels en leidingen, zie het artikel
voorin dit blad. Foto: Vincent Basler

Lees het complete artikel in de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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Van omkijken naar
vooruitkijken
Celeste Martens werd op 14 maart jl. verkozen
tot Maintenance manager van het Jaar 2019. In
de reacties vallen woorden als ‘natuurlijk leiderschap’,
‘mensgerichte aanpak’ en ‘duidelijke visie op circulariteit en predictive maintenance’. Rode draad is de toekomstgerichte blik. “Materialen en systemen worden
steeds intelligenter. Daarbij wordt de zachte kant van de
menselijke factor steeds belangrijker”, zegt Celeste zelf.

“De kern is dat je gefundeerde beslissingen wilt nemen ten aanzien van
de totale levensduur van een asset
of ten minste de contractduur voor
onderhoud. Daarvoor heb je data en
een bepaalde cultuur nodig”, meent
Celeste. “Het afstudeeronderzoek voor
mijn master richtte zich dan ook op
het bepalen van het optimale vervangingsmoment van installaties. Mijn
stelling is dat we ons nu nog te vaak
laten verrassen. Ik wil de vertaalslag
maken van onderhoud naar assetmanagement door zo vroeg mogelijk
in het proces aan te haken. Men zegt
dat tachtig procent van de levensduur
wordt bepaald in de ontwerpfase.
Daarna kun je alleen nog maar kleine
dingen aanpassen.”

Cultuur en data
Implementatie van zo’n andere
benadering blijkt niet eenvoudig.
Celeste: “Het is lastig om de juiste
onderhoudseisen op te stellen en te
borgen. Je begint met aanvullende
eisen ten opzichte van het contract.
Dan zie je dat er nog heel traditioneel
wordt gekeken naar het realisatie- en
onderhoudsbudget voor de projectduur. Om dat te veranderen, moet je
mensen verbinden en streven naar een
collectieve beslissing. Daarbij moet je
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ook de zachte kant van de menselijke
factor aanspreken. De beste besluiten
neem je in gezamenlijkheid. Het gaat
om het managen van de materiële
assets buiten, maar tegelijkertijd ook
de immateriële assets binnen.”
“Daarnaast moet je een model hebben
voor vervangingsbeslissingen. Als je
geen goede data hebt, werk je op basis
van aannames en dat kan tot heel verkeerde beslissingen leiden. Met goede
data maak je je beslissingen steeds
betrouwbaarder. Data zijn bepalend
in alles. Maar je hebt ook kennis nodig
om die data te interpreteren. Dat je
per se datawetenschap nodig hebt
om tot voorspellend onderhoud te
komen, vind ik persoonlijk een beetje
overdreven. Met deskundigheid kom
je ook een heel eind. Je ziet nu twee
stromingen. Mensen die zeggen:
‘Verzamel alles, want je kunt nog niet
bedenken wat je ermee kunt’, en een
tweede stroom die meer probleemgericht te werk gaat. Ik heb daarin nog
niet echt een keuze gemaakt. Maar we
hebben er bij de aanleg van een sluis
al wel voor gekozen om het project
zo veel mogelijk vol te hangen met
sensoren. Dat kost relatief weinig en
is dus gebeurd met de gedachte: we
zien later wel wat ervan komt. De vraag

is nu wel: wat ga je er echt mee doen?
Hoe dan ook vergt een goede aanpak
samenwerking tussen de data-analist
en de inhoudelijke specialist.”

Vooruitkijken
“We zeggen dat we vervangen om
technische redenen. Maar negen
van de tien keer is er sprake van een
economische reden, gewijzigde weten regelgeving of het ontbreken van
de kennis die nodig is voor onderhoud.
Als je vooruitkijkt, kun je dat beïnvloeden. Dan ben je pas echt goed bezig.
Hetzelfde geldt voor de ontwikkelingen
als de zelfrijdende auto. Kijk wat dat
betekent voor je assetmanagement;
kijk niet alleen maar achterom hoe
zaken in het verleden gefaald hebben.”

Opdrachtgevers
“We kunnen de meeste waarde
toevoegen als het gedrag van een
asset voorspelbaar wordt. Dan kun je
een afweging maken tussen kosten,
risico’s en prestaties. We hebben over
deze manier van denken gesprekken
met opdrachtgevers. We zien daar
wel beweging. Je ziet dat de wereld
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Beeld: Croonwolter&dros

flexibeler wordt en mensen in reactie
daarop adaptiever worden. Dat moet ook
voor je assets gelden. Bij tunnels is een
levensduur van honderd jaar vanuit het
beton gezien wel een logisch uitgangspunt, maar is honderd jaar vanuit gebruik
gezien wel zo handig? Zorg ervoor dat je
assets modulair zijn en aangepast kunnen
worden afhankelijk van de behoefte.”
Celeste geeft aan dat echte veranderingen
in eerste aanleg bij de opdrachtgever vandaan moeten komen. Maar ze voelt zich
– zeker als vers gekozen boegbeeld van de
sector – ook wel geroepen om hervorming
te stimuleren. “Dat gaat echter niet van
de ene op de andere dag. Ik merk dat
aanpassingen op bedrijfsniveau al heel
veel moeite kosten. Ik richt me daarom
primair op het op orde brengen van onze
eigen projecten. In de ideale wereld kijk
je naar de brede scope van ‘de mobiliteit
in Nederland’, maar ook daarbij zijn het
de eigenaren van de assets die aan de
knoppen draaien.”

Celeste Martens is manager maintenance bij Croonwolter&dros Infra. Na haar opleiding
technische bedrijfskunde aan de
Hogeschool Utrecht ging zij in
2012 als trainee aan de slag bij
Croon Elektrotechniek en was ze
in die hoedanigheid betrokken bij
de inrichting van de beheer- en
onderhoudsfase van de Coentunnel en het contract A15 Maasvlakte-Vaanplein. Na een periode
bij het Maintenance Competence
Center van Croonwolter&dros is
Celeste sinds 2017 verantwoordelijk voor het verder implementeren van assetmanagement binnen
Croonwolter&dros Infra en Mobilis. In 2018 rondde zij aan de TIAS
School for Business and Society de
executive master of operations and
supply chain management af.

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.
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VR-Rijsim als aanvullend
toetsinstrument human
factors wegontwerp

Uit de
schoolt
geklap

Jur Fijen heeft voor zijn afstudeeronderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam (HVA) in samenwerking met Infranea een keuzemodel ontwikkeld voor het configureren van een rijsimulator.
Binnen het Rijkswaterstaatproject A13-A16 heeft Jur met het ontwerp van bouwconsortium de
Groene Boog de validatie van het stopzicht uitgevoerd in een zelf ontwikkelde VR-Rijsim.

AFS T U D EER D ER

Jur Fijen
PRO J EC T

Virtuele validatie
van complex
wegontwerp
WA AR

Hogeschool van
Amsterdam,
Infranea

Bij grote infrastructuurprojecten krijgt een bouwconsortium de vrijheid om het economisch meest
voordelige ontwerp te realiseren binnen de vigerende
richtlijnen. Voor complexe verkeerssituaties met
een beperkte oplossingsruimte kan de ontwerper
besluiten af te wijken van de richtlijnen indien hij
dit kan onderbouwen. Een team van onafhankelijke
verkeersveiligheidsauditoren dient dan de verkeersveiligheid vanuit human-factors-perspectief aan te
tonen met een ‘expert judgement’. De auditoren gebruiken daarbij vaak instrumenten zoals visualisaties en simulaties. Serious gaming en virtual reality
bieden nieuwe mogelijkheden om de bruikbaarheid
van een alternatief ontwerp digitaal aan te tonen
vanuit het perspectief van de weggebruiker.
De door Jur ontwikkelde VR-Rijsim richt zich op de
validatie van het voorlopig en definitief ontwerp van
rijkswegen en ondersteunt de VOA-risicomethodiek
(‘verkeersveiligheid op autowegen’) vanuit verkeersveiligheidsaudit 2. Doel van het onderzoek was de
functionaliteiten van de VR-Rijsim te specificeren waarmee die als aanvullend toetsinstrument
geschikt is om complexe verkeerssituaties met
betrekking tot human factors te valideren.
De human factors die voor een wegontwerp getoetst
moeten worden, zijn opgenomen in de checklist
van het Kwaliteitsorgaan Verkeersveiligheidsaudits
(KoVa). Jur heeft op basis van de toetsingscriteria en
de rijtaakcomplexiteit een keuzemodel samengesteld dat resulteert in de functionele specificatie van
een VR-Rijsim.

Prototype
De VR-Rijsim representeert een ‘huis, tuin en
keuken’-rijsimulator waarbij de visuele informatie
aangeboden wordt middels een head mounted
display van een VR-set.
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Vanuit de theoretische deelsystemen van de VRRijsim is een generiek prototype 0.1 gedefinieerd
dat het voertuigmodel, visuele model en mock-up
bevat. Hierbij zijn nog geen validatiescenario-afhankelijke componenten meegenomen, waardoor
het prototype generiek inzetbaar is.

Validatie van het keuzemodel
Parallel aan de ontwikkeling van prototype 0.1 is
met interviews geverifieerd of de praktijk overeenkomt met de theoretische bevindingen. Daarnaast
is het keuzemodel op basis van de interviews verder
aangevuld, zodat hiermee een voorkeursvalidatiemiddel bepaald kan worden. Uit de gesprekken
blijkt dat de theorie over het algemeen nageleefd
wordt, echter staat de subjectiviteit van het expert
judgement binnen de VOA-risicomethodiek en
daarmee de beoordeling van de verkeersveiligheid
zeer ter discussie.
Op basis van het ingevulde keuzemodel is prototype 0.2 uitgewerkt, dat specifiek gericht is op een
validatiescenario voor het stopzicht. Daarbij is in een
uitgebreide workflow en specificatieomschrijving uitgewerkt uit welke technische aspecten de VR-Rijsim
wordt samengesteld en hoe men daartoe kan komen.

‘Belangrijke bijdrage aan de
digitale aantoonstrategie voor
het wegontwerp’
Maarten van den Berg en Michel Dekker
Afstudeerbegeleiders Infranea
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Praktijksituatie
Het ingevulde keuzemodel en het prototype 0.2 zijn gevuld en getest in een
expertsessie met een validatiescenario
voor het stopzicht in een linkse boog
bij 100 km/u. Daarbij is op basis van
observatie en mondelinge en schriftelijke
evaluatie aangetoond dat de VR-Rijsim
potentie heeft om human factors inzichtelijk te maken.

Conclusies keuzemodel
1. Door de stappen van het keuzemodel
te doorlopen wordt structuur geboden
aan het beslissingstraject om vanuit
een onderzoeks- of ontwerpvraag tot
een geschikte rijsimulator te komen.
De overzichtspagina van het keuzemodel functioneert als programma
van eisen voor de specifieke scenario’s
met de technologie die op dat moment beschikbaar is.
2. Het is aannemelijk dat men met gebruik van het keuzemodel sneller tot
gespecificeerde informatie kan komen
die resulteert in de juiste beslissingen.

Hiermee wordt het aantal iteratieslagen tijdens het ontwerp verkleint en
kan vooraf met meer duidelijkheid bepaald worden welke middelen ingezet
gaan worden om kansen te benutten
en risico’s te beheersen.
3. Uit het interview met de verkeersveiligheidsauditor blijkt dat de checklisten van het KoVa in de praktijk niet
gebruikt worden. Ten gevolge van
deze constatering staat dit stuk van de
theorie gedeeltelijk op losse schroeven. In dit onderzoek is niet nader
onderbouwd waarom de checklisten
niet gebruikt worden.

Conclusies VR-Rijsim
1. De definitie van het prototype laat
zien hoe de VR-Rijsim werkt, welke
projectdata nodig is om de VR-Rijsim te vullen en aan welke eisen de
projectdata moet voldoen. Hierdoor
kan een ingenieursbureau als Infranea
heldere afspraken maken met klanten
en zo garanderen dat zij de VR-Rijsim
als validatiemiddel kan inzetten.

2. De definitie van het prototype geeft
inzage in de interactie tussen mens en
machine waardoor per functionaliteit
bepaald kan worden welke menselijke
belevingsfactoren van invloed zijn.
Daardoor is men in staat om concreet
per functionaliteit de representatie
van de rijtaakcomplexiteit te verbeteren.
3. Het is aannemelijk dat met het keuzemodel een VR-Rijsim ontwikkeld kan
worden die meer inzage geeft in het
(niet) functioneren van het wegontwerp. Daarmee zijn de wegontwerper
en de verkeersveiligheidsauditor beter
in staat om de uitgangspunten te
toetsen.

Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling, met grote
urgentie, is om nader onderzoek te verrichten naar de checklisten van het KoVa,
zodat er geavanceerdere validatiemiddelen ontwikkeld kunnen worden. Verder is
het interessant om de onderzoeksaspecten ten behoeve van het keuzemodel op
grotere schaal te onderzoeken, of op een
ander project toe te passen met andere of
meerdere validatiescenario’s. Technisch
is het belangrijk om de deelsystemen van
de VR-Rijsim nader te onderzoeken. Zo
is het geluidsmodel nu niet onderzocht,
maar draagt dit model wel bij aan de
snelheidsbeleving.

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

Het wegontwerp zoals te zien in de VR-Rijsim. (Beeld: Jur Fijen)

“Voor het project A6 heeft Infranea een VR-Rijsim voor omgevingscommunicatie ontwikkeld. Daarbij ontstond de gedachte om
de simulator door te ontwikkelen voor de validatie van het wegontwerp. Jur heeft deze kans aangegrepen en de opgave diepgaand
uitgewerkt in een keuzemodel en een prototype VR-Rijsim. Met het keuzemodel kunnen onze wegontwerpers en VR-developers een
betaalbare VR-Rijsim configureren die aansluit bij de validatiebehoefte van een project. Bij de ontwikkeling van het keuzemodel
gaven de experts aan dat de bestaande risicobeoordelingsmethodiek met bijbehorende validatiemiddelen niet altijd resulteert in
de gewenste objectieve beoordeling. Het onderzoek vormt dan ook aanleiding om binnen het wegontwerpproces kritisch te kijken
naar de aantoonstrategie. Infranea onderzoekt nu de verdere inzet van het keuzemodel en de prototype VR-Rijsim. Namens al onze
digital engineers willen we Jur bedanken voor zijn bijdrage aan de digitale aantoonstrategie voor het wegontwerp. Met dit onderzoek
kunnen we functionaliteit van de digitale tweelingen uitbreiden en gerichter specificeren.”
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PRAKTIJK

Station Licht en ruimte
Het station van Eindhoven is tussen 2013 en 2018 geheel gerestaureerd en uitgebreid. Er is een nieuwe
reizigerspassage gebouwd die is verbonden met de bestaande, gerestaureerde tunnel. Ook zijn er extra
trappen, roltrappen en liften naar de perrons aangelegd. Door deze maatregelen kan het station – dat de
status heeft van rijksmonument – de groeiende reizigersstroom goed verwerken.

Luc Veeger,
Arcadis

Pieter Bout,
Arcadis

Ruim tien jaar geleden was het zonneklaar. Station
Eindhoven werd te krap. “Daarom besloten ProRail,
NS en de gemeente Eindhoven om de opties voor het
vergroten van de capaciteit in kaart te laten brengen”,
vertelt architect Luc Veeger. “Als Arcadis hebben wij
daar toentertijd een haalbaarheidsonderzoek voor uitgevoerd. Uit de verschillende opties is gekozen voor de
aanleg van een nieuwe reizigerspassage vlak naast de
bestaande. Een belangrijke overweging daarbij was dat
met deze oplossing de bestaande gebouwstructuur –
met onder andere de monumentale Zuidhal – gehandhaafd kon blijven.”
Collega Pieter Bout vult aan: “Om aan alle eisen te kunnen voldoen, hebben we onder andere besloten om de
bestaande reizigerstunnel tijdens de bouw van de nieuwe
passage in gebruik te houden. Pas nadat de passage
gereed was, zijn we de oude tunnel gaan aanpakken.”
Toen duidelijk was dat de nieuwe passage vlak naast
de oude reizigerstunnel zou komen en deze laatste in
de nieuwe situatie zou blijven bestaan, kreeg architect
Veeger het idee om ze met elkaar te verbinden. “Onze
opdrachtgevers wilden graag dat het vernieuwde station
zou refereren aan Eindhoven als slimme lichtstad.
Daarom waren licht en ruimte belangrijke thema’s bij de
verbouwing en renovatie. Brede doorgangen tussen de
twee tunnels passen hier goed bij. Bovendien vergroten
zulke doorgangen de capaciteit en de sociale veiligheid.”

‘Bijkomend voordeel is dat de oude
tunnel nu een restlevensduur van
honderd jaar heeft.’
Overkluizen
Voor de constructeurs betekende dit plan extra rekenwerk, vertelt Bout: “Voor de doorgangen – die tussen
de perrontrappen, dus onder de spoordekken dienden
te komen – moesten delen uit de zijwand van de oude
tunnel worden gezaagd. De vraag was of dit kon zonder
aanvullende maatregelen. Dat bleek niet het geval. Om
delen van de wand daar weg te kunnen halen, was het
nodig om de tunnelconstructie te versterken. Dat hebben we gedaan door de tunnel te overkluizen: over het
dak van de tunnel hebben we een extra betonnen dek
gemaakt. Dit dek zit los van het tunneldak en draagt
zijn krachten af naar funderingen naast de tunnel. Een
bijkomend voordeel van de overkluizing is dat de oude
tunnel nu een restlevensduur van honderd jaar heeft,
net als alle nieuwgebouwde delen.”

Lees verder
Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping

In de passage zijn wachtruimtes onder de verlichte plafonds gerealiseerd. (Foto: Chiel de Nooyer)
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Renovatie ‘Allemaal in het shirt van de alliantie’
De gemeente Amsterdam kiest voor de renovatie van haar wegtunnels en de verkeerscentrale voor een
integrale aanpak binnen het programma ‘Aanpak wegtunnels Amsterdam’. Ronald Siebrand, directeur
van het programma: “ We hebben twee doelstellingen: voldoen aan de tunnelwetgeving (Warvw) en
het vervangen van installaties die aan het eind van hun levenscyclus zijn, zodanig dat de veiligheid en
beschikbaarheid daarvan ook in de toekomst aantoonbaar geborgd zijn.”
“Het feit dat de renovatie van twee tunnels en
de vernieuwing van de verkeerscentrale in één
programma zijn ondergebracht, biedt de mogelijkheid voor een end-to-end-benadering”, zegt Ronald
Siebrand. “Ons doel is te komen tot een integrale
aanpak, uniformiteit en toekomstbestendigheid,
om zo de bewaking, de bediening en het onderhoud
beter te kunnen regelen. Daarbij willen we ervoor
zorgen dat alle activiteiten ook steeds door de bril
van beheer en onderhoud worden bekeken. Dit
doen wij in nauwe samenwerking met de tunnelbeheerorganisatie. Daarnaast hebben we onlangs een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Tunnel
Engineering Consultants (TEC) en Covalent.
Het programma duurt tot medio 2025. “Tegen die
tijd zijn de gerenoveerde tunnels dus niet alleen
toekomstbestendig; het programma wil eraan
bijdragen dat het beheer en onderhoud dan ook tot
minder hinder leidt. Er ligt dan een uniform informatiemodel ten behoeve van de beheerorganisatie
dat is gebaseerd op digitaal aantonen”, aldus
Ronald Siebrand.

Ronald Siebrand,
gemeente Amsterdam

Rik Teuben,
gemeente Amsterdam

Werk in de Piet Heintunnel. (Foto: Richard Mouw)

‘We willen ervoor zorgen dat alle activiteiten ook steeds door de bril
van beheer en onderhoud worden bekeken.’
Samenwerking
Ronald Siebrand: “Onze primaire vraag bij de uitvoering
van de projecten is steeds: wat doet het met de stad
en de bereikbaarheid? Vandaar ook de opgave om het
programma in samenspraak met de stadsregisseur
vorm te geven. We hebben in Amsterdam immers ook
nog het project Zuidasdok, de werkzaamheden aan
bruggen en kades en nog veel meer projecten die effect
hebben op de bereikbaarheid van de stad. Afstemming
is dus essentieel. Dat doen we overigens ook met partijen buiten de gemeente. Een van de voorbeelden is de
samenwerking met het tunnelprogramma van COB om
geleerde lessen te kunnen toepassen.”

Visuele virtualisatie
De programmatische aanpak wordt gefundeerd op
verregaande digitalisering. Rik Teuben, manager testen
en beproeven van het programma: “We zijn van nature
geneigd vooral naar de techniek te kijken. Maar je

wordt uiteindelijk afgerekend op de beheerbaarheid,
beschikbaarheid en veiligheid van het tunnelsysteem.
Dat betekent onder andere dat je fouten en misverstanden – samen met de tunnelbeheerder – zo vroeg
mogelijk in het proces wilt wegnemen. Werken met een
digitale tunneltweeling maakt de gesprekken daarover
veel makkelijker. Je kunt met visuele virtualisatie laten
zien waar je mee bezig bent. Zo kun je bijvoorbeeld
verkeersstromen simuleren of laten zien hoe calamiteiten worden afgehandeld. Dat helpt ook om het bevoegd
gezag en hulpdiensten comfort te geven.”

Lees verder
Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping
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Het onvermijdelijke dak van een ondergrondse constructie
maakt het waarborgen van de veiligheid vaak moeilijk. Het
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voordeel is wel dat je een extra oppervlakte hebt om de ruimte
mee te verfraaien. Enkele voorbeelden uit het buitenland.
Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/verdieping
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Kort
Ook fiets- en voetgangerstunnel onder
de Maas uitgebreid aangepakt
Het College van B en W van Rotterdam heeft
in maart 2019 besloten tot een uitgebreidere
renovatie en restauratie van de fiets- en
voetgangerstunnel (FVT) van de Maastunnel.
Na de zomer gaat de Maastunnel in Rotterdam naar verwachting weer geheel open voor
autoverkeer. Voetgangers en fietsers zullen
vanaf dat moment juist moeten omrijden. Op
1 september 2019 sluit de FVT volledig voor
zeven maanden. Het voetgangersgedeelte blijft
nog vier maanden langer dicht. Door asbest en
andere schadelijke stoffen (PCB’s) is het niet
veilig om tegelijk in de tunnel te werken en te
fietsen of lopen.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Renovatie Koningstunnel begonnen
De Koningstunnel in Den Haag is sinds
1 maart jl. dicht voor een grootscheepse
renovatie. Als de tunnel na maximaal zeven
maanden weer opengaat, voldoet hij aan de
nieuwe eisen voor tunnelveiligheid.
De bestaande installaties in de Koningstunnel
worden compleet vernieuwd en uitgebreid. Ook
op de wegen die naar de tunnel leiden, worden
installaties vernieuwd en geplaatst. Daarnaast
krijgt de tunnel hittewerende bekleding en
wordt er een nieuwe laag asfalt aangebracht. Het
dienstgebouw onder het Prins Bernhardviaduct
wordt groter gemaakt en vernieuwd.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping

Onderwaterfietsenstalling Amsterdam CS in aanbouw
Aan de centrumkant van Amsterdam CS is in
april 2019 gestart met de bouw van een nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Er worden
zo’n zevenduizend plekken gecreëerd.
De fietsenstalling komt grotendeels onder water
te liggen. De hoofdingang komt aan de Prins
Hendrikkade, ter hoogte van de Martelaarsgracht. Door de diepe ligging blijft het water in
de havenkom diep genoeg voor rondvaartboten
en pleziervaartuigen. Vanuit de fietsenstalling
komt er een rechtstreekse verbinding naar de
metro. De bouw is onderdeel van het grootschalige project De Entree, waarmee het complete
gebied aan de centrumkant van het station
wordt vernieuwd.

Doen

Lezen
Literatuurstudie tunnelbrandbestrijding

GeoWeek

Ter voorbereiding op het opstellen van een
landelijk handelingsperspectief voor het
veilig en effectief bestrijden van branden in
wegtunnels voerde het IFV een literatuurstudie uit.

Tijdens de GeoWeek van 2 t/m 7 juni 2019
kunnen leerlingen van 10 tot 15 jaar ontdekken wat de toekomstmogelijkheden op het
gebied van geotechniek zijn.

De Nederlandse
brandweer heeft nog
geen wetenschappelijk
onderbouwde landelijke richtlijnen voor de
aanpak van tunnelbranden. In de literatuurstudie van het IFV
(april 2019) is bekeken
wat er op dit gebied in
de wetenschappelijke
literatuur bekend is. In
samenwerking met bevelvoerders en officieren
van dienst (OvD’s) vertalen de onderzoekers
de wetenschappelijke kennis uit de studie en
operationele ervaringen in enkele praktische
handvatten. Het landelijke handelingsperspectief voor tunnelbrandbestrijding verschijnt nog
voor de zomer.
De literatuurstudie is gratis te downloaden.
Ga hiervoor naar www.cob.nl/verdieping.

Basisinformatie over energie-infrastructuur
Om regio’s te ondersteunen bij het opstellen
van een regionale energiestrategie (RES)
heeft Netbeheer Nederland een document
opgesteld met praktische informatie over de
werking van gas- en elektriciteitsnetten.
Een RES beschrijft
welke maatregelen
nodig zijn om de
afspraken uit het
Klimaatakkoord te
halen. Veranderingen in energienetten zijn daar onderdeel van. Kennis over
energienetten helpt regio’s dan ook om slimme
keuzes te maken. Het document van Netbeheer Nederland legt uit hoe de energienetten
werken en hoe ze veranderen door de energietransitie. Daarnaast is voor elke RES-regio een
kort overzicht gemaakt met regiospecifieke
kengetallen en kaarten met de elektriciteitsen/of gasnetten.

Bedrijven uit de geosector zetten allerlei
expedities op voor de leerlingen. Zo verzorgen
geoprofessionals een gastles in de klas of gaan
de leerlingen juist het veld in om in de praktijk
kennis te maken met geowerkzaamheden.
3-7 juni 2019 • Heel Nederland •
www.geoweek.nl

Dag van de Bouw
Het is inmiddels een begrip: de Dag van de
Bouw. Op zaterdag 15 juni 2019 stellen
bouwplaatsen in heel Nederland weer hun
deuren open voor het publiek.
Ook veel ondergrondse projecten doen mee,
zoals de Garenmarkt in Leiden, Zuidasdok
in Amsterdam, de Blankenburgtunnel, de
Gaasperdammertunnel en de RijnlandRoute.
Als u op de webpagina zoekt naar ‘ondergronds’
of ‘tunnel’ komt u ze vanzelf tegen.
15 juni 2019 • Heel Nederland •
www.dagvandebouw.nl

PAOTM-cursussen
• Geotechnische risico’s bij bouwprojecten
Een goed begrip van geotechniek is essentieel om risico’s en schades goed te kunnen
beoordelen. In deze korte cursus leert u de
basisbeginselen van grondmechanica en funderingstechniek.
4 en 18 juni 2019, Vianen
• Grondverbeteringstechnieken
In deze cursus leert u over de toepassingsmogelijkheden, het ontwerp, de kosten en de
uitvoering van grondverbetering, zoals grondbevriezing en bodeminjectie (grouting).
5 en 6 juni 2019, Amersfoort
• Omgevingsmanagement in de praktijk
Hoe zou je het werkveld idealiter moeten inrichten en wat doe je als het even niet zo werkt? In
deze cursus wordt u meegenomen in de praktijk
van een omgevingsmanager.
30 september 2019, Delft

De publicatie is gratis te downloaden. Ga
hiervoor naar www.cob.nl/verdieping

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.

Postadres
Postbus 582
2600 AN Delft
085 - 4862 410
info@cob.nl
www.cob.nl

Tekst en redactie
Marije Nieuwenhuizen (eindredactie en opmaak), Harry Bijl,
Peter Juijn, Karin de Haas,
Jur Fijen.
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COB-CONGRES
Een complete dag vol
ondergronds bouwen,
kennis en inspiratie … in de
Gaasperdammertunnel!
Enerzijds een ‘traditioneel’
COB-congres op vrijdag

20 september 2019 met
een lunch, plenair programma
en inhoudelijke subsessies,
anderzijds een swingend
festival met foodtrucks,
lichtkunst en muziek. De
afsluitende borrel van het
congres is het begin van Metro
Movies, het ondergrondse
filmweekend van Amsterdam.
Ideeën voor het congres
zijn welkom! U kunt suggesties
voor een subsessie of
demonstratie indienen via:

www.cob.nl/congres

GAASPERDAMMERTUNNEL

