Al bijna 25 jaar vormt de Piet Heintunnel een
hoofdader van het Amsterdamse wegennetwerk. De
tunnel verbindt het centrum van Amsterdam met
het Zeeburgereiland en de A10. De tunneldelen zijn
gebouwd in een bouwdok bij Antwerpen, omdat het
gebruikelijke bouwdok in Barendrecht bezet was
voor de Wijkertunnel.

De faculteit Dans en theater van ArtEZ
hogeschool voor de kunsten in Arnhem is
sinds 2004 ondergronds gehuisvest. Zo bleef
de landschappelijke kwaliteit van het monumentale, door Gerrit Rietveld ontworpen
hoofdgebouw behouden.
De aanleg van het

Statenwegtracé van
de RandstadRail was
een succesverhaal: niet
alleen kwam hiermee de
eerste boortunnel in
stedelijk gebied in
Nederland tot stand, dat
gebeurde bovendien in
de bovenste grondlagen
van slappe klei.

De Tweede Heinenoordtunnel voor langzaam verkeer was
in 1999 het eerste tastbare bewijs dat boren in Nederlandse
bodem mogelijk was. De tunnel diende feitelijk als proef voor de
Noord/Zuidlijn. Boven het boortracé werden bijvoorbeeld
funderingspalen met meetapparatuur aangebracht om het
effect van het boorproces op paalfunderingen te kunnen
bepalen. Bovengrondse volle containers bootsten de huizen na.

De renovatie van het Rijksmuseum omvatte onder
andere vijf ondergrondse
onderdelen. De pilaren van de
fietserspassage werden tijdelijk
opgevijzeld om de oude
funderingskolommen te
vervangen. Voor het aanleggen
van luchtkanalen moest een
micro-tunnelboormachine
tussen de fundering door
manoeuvreren.

Kustwerk Katwijk is een
combinatie van kustversterking en ondergrondse
parkeergarage. Een
dijk-in-duin-constructie
zorgt voor extra veiligheid.
De entrees en nooduitgangen van de parkeergarage zijn zorgvuldig
ingepast in het nieuwe
duinlandschap.

Veel kijkplezier!
In 2020 bestaat het COB 25 jaar.
In die jaren zijn er talloze mooie ondergrondse projecten gerealiseerd. Natuurlijk is
dit geen compleet of representatief overzicht,
want dat is onmogelijk. Maar het zijn wel 25
mooie voorbeelden.

-Alexandertunnel
is de eerste gestapelde
tunnel in Nederland.
Het smallere oppervlakte betekende dat er
bovengronds minder
bebouwing gesloopt
hoefde te worden. De
tunnel heeft van de
stad weer een geheel
gemaakt.

Omdat het tracé van de
Hubertustunnel een
woonwijk en een park
kruist, werd gekozen voor
de boormethode. Het werd
de eerste geboorde
wegtunnel in stedelijk
gebied onder bebouwing.
Tijdens de aanleg bleven
de maaiveldzettingen
onder de zeven millimeter
gemiddeld.

De tunnels voor de
HSL betekenden veel
voor de tunnelsector.
De contracteringsfase
was al een hele klus.
Op de bouwprojecten
hebben veel aannemers, ingenieursbureaus én opdrachtgevers geleerd wat design-en-construct in praktijk
betekent. De HSL-tunnels
hebben de branche op een
hoger niveau gebracht.

In Den Haag, Utrecht en Amsterdam
zijn ‘onderwaterparkeergarages’
gerealiseerd. Auto’s staan hier onder
een gracht. In de volautomatische

autoberging (VAB) aan de
Noordwal/Veenkade in Den
Haag hoeven mensen niet eens
meer zelf te rijden; het systeem
parkeert de auto’s zelf.

Nederland kent veel oude
tunnels die inmiddels
gerenoveerd moeten worden.
Zo ook het rijksmonument
de Maastunnel in
Rotterdam. Beide buizen
zijn volledig vernieuwd
en de installaties zijn
vervangen en uitgebreid om te voldoen
aan de nieuwe
veiligheidseisen.

Ook bij de aanleg van tunnels in de Betuweroute is
belangrijk praktijkonderzoek verricht. Bij de Botlekspoortunnel, Sophiaspoortunnel en de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal is de boormethode verder ontwikkeld.
In steden gaan ook geparkeerde fietsen steeds vaker
ondergronds. De Stationspleinstalling in Utrecht
biedt plek voor ruim twaalfduizend fietsen. Bezoekers
kunnen er fietsend in en uit en via interne fietspaden
de verschillende verdiepingen bereiken.

Het Mauritshuis kreeg een ondergrondse uitbreiding en verbinding met
het pand aan de overkant. Voor de kabels
en leidingen zijn met horizontaal
gestuurde boringen twee corridors
gemaakt: precies tussen de beoogde drie
rijen trekankers die de ondergrondse
constructie op zijn plaats houden.

Het leidingnet van De Nieuwe Warmteweg zorgt voor hergebruik van restwarmte
uit de Rotterdamse haven. Onderdeel van
het 26 kilometer lange ondergrondse
netwerk is een leiding van 1500 meter
onder de Maashaven, Katendrecht en de
Rijnhaven op 60 meter onder NAP.

De Koning Willem-

Het COB-congres 2019 vond plaats in de Gaasperdammertunnel, een landtunnel met vijf buizen en in
totaal elf rijstroken. Er zijn diverse innovaties toegepast,
zoals lichtgekleurd asfalt om het energiegebruik te
reduceren. Ook werd de TTI leidend gemaakt in de
planning en het bouwproces; een nieuwe aanpak voor
een probleemloze openstelling.

Parkeergarage St.-Jan in hartje

In de Rotterdamsebaan, de nieuwe toegangsweg van Den
Haag, komt de Victory Boogie Woogietunnel. Bij
oplevering is het de meest duurzame tunnel van Nederland.
Dat is onder meer te zien bij de tunnelmond, waar een
overkapping van zonnepanelen ervoor zorgt dat het dienstgebouw energieneutraal is.

Den Bosch is een eigentijdse ondergrondse parkeervoorziening gecombineerd met de restauratie én het
beter zichtbaar en beleefbaar maken
van de vestingwerken. Via een
loopbrug over het water lopen
bezoekers door de vestingmuur naar
de binnenstad.

Dankzij een tunnel is de spoorzone in Delft
compleet getransformeerd. Het spoorviaduct dat
langs de oude binnenstad liep, is weg, waarmee
zowel voor het treinverkeer als voor de stad een
barrière is weggenomen. Er is integraal gewerkt
aan een nieuw stuk stad.

In Nijverdal zijn voor het eerst spoor
en weg gecombineerd in een tunnel.
Bovendien is de Salland-Twentetunnel de eerste die volgens de
nieuwe tunnelstandaard is uitgevoerd. Dat alles te midden van een
woonkern om daar de leefbaarheid
te verbeteren.

De aanleg verliep bepaald niet volgens
plan, maar dankzij de Tramtunnel
is de drukke Grote Marktstraat in Den
Haag veranderd in een rustige winkelpromenade. Glazen scheidingswanden,
een mozaïek in de houten perronvloeren en een bamboebos zorgen
voor veel gebruikerscomfort.

Vuilniswagens zie je zelden
in het centrum van Almere.
Een ondergronds afvalsysteem van in totaal ca.
tien kilometer brengt het
gescheiden afval van zo’n
1400 huishoudens, 300
bedrijven en 100 prullenbakken naar een centraal station
om afgevoerd te worden.

Het tracé van de Noord/Zuidlijn kent
drie ondergrondse hoogtepunten: een
afzinktunnel onder het IJ en het monumentale Centraal Station, een boortunnel onder
het historische centrum van Amsterdam en
een aantal diepgelegen stations in een
dichtbebouwde stedelijke omgeving.
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Archeologie en ondergronds bouwen
kunnen goed samengaan. Dat blijkt onder
meer in De Bastei in Nijmegen. Tijdens de
bouw werd het ontwerp aangepast om de
onverwachte vondsten erin op te nemen.
Het resultaat is een museumgebouw dat je
de ondergrond laat beleven.

Vanwege de chique
nieuwe bestrating van
de boulevard in
Scheveningen is hier
gekozen voor een
uitgekiend systeem met
mantelbuizen en putten
voor het wegwerken van
de kabels en leidingen.
De netwerken voor de
strandpaviljoens en
kiosken zijn hierdoor
makkelijk bereikbaar en
vervangbaar.

