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Ken je kobolden, weeg de ondergrond op
tijd mee

Erwin Biersteker doet onderzoek naar de
verschillende perspectieven in risicobeleving
en -aanpak. De manier waarop we naar ondergrondse risico’s kijken, is terug te voeren op
angst voor het onbekende.

14 Eindresultaat vrijwel identiek aan artist

Nederlandse gemeenten?

Groningen krijgt tweelaagse reizigerstunnel

Platform Geotechniek van start

In samenwerking met CROW, KIVI Geotechniek,
Rijkswaterstaat en het ministerie van BZK is het
COB het nieuwe platform Geotechniek gestart.
Aan animo is geen gebrek.

impressions

Acht gemeenten hebben een proces met
bijbehorende praktische instrumenten ontwikkeld waarbij kabels en leidingen vanaf de
initiatiefase tot en met de uitvoering kunnen
worden meegewogen in projecten.
12 DIALOOG • Vernieuwd Hoofdstation
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10 Biedt BOEI straks houvast voor alle

Natuurlijk speelt de kwaliteit van de visualisaties een rol, maar het hoogwaardige
eindresultaat van parkeergarage Garenmarkt is vooral het gevolg van de continue
sturing op kwaliteit en afwerkingsniveau.
16 Onderkeldering monumentaal pand

Vanaf het zuidelijke perronplein kunnen
reizigers straks via een voetgangerstunnel
naar de perrons en onder de sporen door naar
de stad. Onder de brede tunnel komt een
grote fietsenstalling.

vereist flexibele aanpak

Om de bibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam te verhuizen, moet er onder
andere een grote kelder worden aangelegd
onder een monument en zijn binnentuin.
Dat geeft geotechnische uitdagingen.
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17 Dagboek van een tunnel

Het nieuwe handboek Ken je tunnel is als een
tunneldagboek. Een tunnelbeheerder vindt er
informatie over alle wie/wat/waar/wanneer/
waarom-vragen over zijn tunnel en hoe die in
het verleden beantwoord zijn.
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Op basis van de eerste jaren van het tunnelprogramma is er in nauw overleg met Rijkswaterstaat en andere participanten van het COB
een plan van aanpak gemaakt voor de verdere
programmering richting 2030.
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Onderonsje

Je maakt het mee bij het COB

Alleen samen

Weken gaan voorbij zonder dat
ik beweeg. Ik zit lekker, kijk om
mij heen, in mijn omgeving
gebeurt van alles. Toen Karin
op 29 maart 2020 naar me toe
kwam, was ik dan ook nieuwsgierig, wat zou ze van plan zijn?
Ik werd meegenomen naar
buiten. Onder een boom kreeg
ik een briefje in mijn handen
gedrukt en werd ik gefotografeerd. Ik kan niet lezen, dus ik
weet niet wat er op het briefje
stond. Het was ook niet van belang; de zon scheen en het gras
rook heerlijk, ik was blij even

buiten te zijn. Ik verwachtte
daarna weer weken binnen te
zitten. Maar het liep anders.

De volgende dagen kwam ik
op de gekste plekken. Ik werd
met slingers omhangen, kreeg
lucifers toegestopt, kon cacao
ruiken toen ik in een warm
kleedje werd gewikkeld ... Waar
het goed voor was, geen idee.
Een paar dagen later kwam de
meest gekke avond. Niet omdat Karin op de bank kroop met
haar telefoon, of omdat er een
haardvuur op de tv te zien was.

Het was de sfeer. Hoewel we
helemaal alleen in de kamer
zaten, leek het er vol te zijn. Vol
met mensen, muziek, gelach.
Je denkt nu misschien dat de
vlammen op tv hallucinaties
teweeg brachten, maar zo was
het niet. Ik vóelde die mensen,
die muziek, dat gelach.
In de weken die volgden, heb
ik nog vaak over die avond gepiekerd. Wat was er toch die
avond? Het enige dat ik weet,
is dat het 31 maart 2020 was.
De Haas

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

Pdf-generator en eerste Engelstalige groeiboek
Over sommige onderwerpen raak je nooit uitgeleerd. Daarom heeft het
COB groeiboeken: digitale rapportages die gemakkelijk kunnen worden
bijgewerkt en aangevuld. Ook de functionaliteiten groeien gestaag
door.
Op veler verzoek heeft het COB een pdf-generator gebouwd voor de nieuwste groeiboeken.
Elke nacht wordt de inhoud omgezet naar een
pdf die gratis te downloaden is. U vindt de
downloadknop in het betreffende groeiboek.
Let wel, die pdf blijft een momentopname:
na verloop van tijd kan de gedownloade pdf
afwijken van het online groeiboek.

Daarnaast is het groeiboek Cybersecurity vertaald naar het Engels. Hier was veel vraag naar.
Het ‘living document’ richt zich op de digitale
weerbaarheid van infrastructurele objecten
zoals tunnels. Het geeft tips om de beschikbaarheid en privacy te waarborgen en bespreekt
de taken en verantwoordelijkheden van alle
belanghebbenden.

Alle Nederlandse groeiboeken zijn te vinden via www.cob.nl/groeiboek. Ga voor de Engelstalige edities (voor zover
die er zijn) naar www.cob.nl/livingdocument.

Zeven innovaties voor
stedelijke ondergrond
Tijdens het Flexival op 12 april 2019
werd het project Vol onder maaiveld
afgetrapt; een zoektocht naar slimme oplossingen om maatschappelijke ambities
te realiseren in de volle binnenstedelijke
ondergrond. En nu liggen er zeven concrete innovatieve ideeën.
• Ongoing heeft als voorstel: geen sleuf dicht
zonder voorzieningen voor extra ruimte. Zij
combineren bestaande en bewezen technieken tot een nieuwe slimme oplossing voor de
chaotische ondergrond.
• De nieuwe norm NEN071 biedt mogelijkheden voor een verticaal kabel-en-leidingensysteem (VKLS). Daarmee kan het
ruimtegebruik tot wel tachtig procent worden
beperkt.
• Het team van Denk dieper, denk anders wil
een nieuwe ondergrondse hoofdinfrastructuur maken op zo’n diepte dat er ruime
afstand wordt gehouden tot de paalpunten
van funderingen.
• Bouw eigenwijks werkt aan een model om
de kosten van duurzaamheidsmaatregelen
onder en boven het maaiveld te berekenen.
Dit maakt het mogelijk om de totale waarde
te optimaliseren.

Schreudersstudieprijs
naar volgend jaar
Goed nieuws voor alle afstudeerders op
het gebied van ondergronds bouwen:
je kunt je voorlopig nog steeds aanmelden voor de Schreudersstudieprijs. Het
bestuur van Stichting A.M. Schreuders
heeft namelijk besloten de prijsuitreiking
te verschuiven naar 2021.

Het jaar 2020 verloopt voor iedereen anders dan
gedacht. Door het coronavirus kan ook het jureringsproces van de Schreudersstudieprijs niet
verlopen zoals gepland. Daarom is de uitreiking
een jaar uitgesteld. Dat betekent dat studenten
die tussen 1 april 2018 en 31 maart 2021 afgestudeerd zijn op het gebied van ondergronds
bouwen kunnen meedingen naar de prijs van
2.500 euro en de eeuwige roem. Op de website
is te zien welke onderzoeken er al zijn ingediend.
Op 1 mei jl. stond de teller op zes.

Voor Flexival-tv (zie pagina 4) hebben de teams hun idee
samengevat in een video van twee minuten.

• Digitale modellen geven nu al inzicht in
ontwikkelingen in de boven- en ondergrondse
ruimte. Met slimme algoritmen kan die ruimte
zo efficiënt mogelijk ingericht worden.
• De Aorta is een bundeling van kabels en leidingen onder de rijbaan langs kades in de binnenstad. Vanuit een centrale plek kan ondergronds
onderhoud uitgevoerd worden. Het wordt een
grid onder de stad.
• Biomimicry is het benutten van ideeën uit de
natuur. Samen met deskundigen wil het team
bruikbare principes uit de natuur vertalen
naar technische oplossingen voor het anders
inrichten van de ondergrond.
De komende tijd gaat het kernteam van De
Bouwcampus en het COB met elk innovatieteam
in gesprek over het verder uitwerken van hun
idee; wat hebben ze nodig?
Lees meer via www.cob.nl/volondermaaiveld

Lees meer via www.cob.nl/schreudersstudieprijs

Het COB op 31 maart 2020
precies 25 jaar
Dinsdag 31 maart 2020 was het precies
25 jaar geleden dat het COB werd opgericht. Hoewel het grote feest op 12 juni
2020 niet doorgaat, zijn er wel veel feestelijkheden. Natuurlijk óók op de verjaardag.
Op de verjaardag zelf, 31 maart 2020, verzamelden de meest actieve COB’ers zich digitaal.
Precies om 20.30 uur keek iedereen naar een
speciaal gecomponeerd en opgenomen lied van de
COBand, ondertussen genietend van de chocolade
die een paar dagen eerder per post was bezorgd.
In zijn lied Verzilverd door de jaren verwoordde
Allart Hoekstra, muzikant en COB’er, treffend wat
iedereen voelde: “Ik ben niet meer van mij alleen,
sinds ik jullie ken.”
’Verzilverd door de jaren’ is te vinden op YouTube via
www.cob.nl/feestjaar2020

Nieuwe participanten
•

OFN ontwikkelt producten en diensten voor
openbare ruimten, zoals het tunnelveiligheidsportfolio van de Blankenburgverbinding.

•

Concrefy biedt een combinatie van hightech
onderzoek, betontechnologische expertise en
value engineering.

•

Tripsolute levert managers, adviseurs en
specialisten op de gebieden ruimte, water en
mobiliteit.

•

Colt International is is onder meer specialist
op het gebied van brandveiligheid in spoor-,
metro- en verkeerstunnels.

•

OTIS Industry geeft advies, begeleiding en
ondersteuning op het gebied van industriële
automatisering en cybersecurity.

•

Lantis, de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv, werkt met de Oosterweelverbinding aan de mobiliteit van Antwerpen.

Ga voor meer informatie over participeren en de betrokkenheid van de participanten naar www.cob.nl/participeren

Online
werkt ook
Het was een gekke
gewaarwording. In
plaats van een grote zaal
vol mensen, een kleine
ruimte met twee camera’s.
Maar alle reacties tijdens en
na Flexival-tv lieten zien
dat de uitzending een groot
publiek heeft bereikt én zeer
gewaardeerd werd.

s
In foc u

Al maken de broodnodige gezondheidsmaatregelen het nog zo moeilijk, het COB
zal het netwerk altijd op volle toeren laten
draaien. Zeker in de wereld van de kabels
en leidingen is momenteel zo veel urgentie
dat stilstaan geen optie is. Daarom werd
het Flexival op 17 april 2020 omgetoverd
tot Flexival-tv. Iedereen die om 14.00 uur
online ging, maakte het live mee. Actuele
onderwerpen, inspirerende gasten en
interactiviteit.Er waren vooraf interviews
opgenomen en filmpjes gemaakt, en kijkers konden via de chatbox en WhatsApp
vragen stellen. In totaal is de uitzending
door 406 mensen bekeken. Telkens waren
er zo’n 210 mensen tegelijk aanwezig.
In de studio werd onder meer met
gasten gesproken over het gezamenlijke
kennisprogramma dat in de steigers staat.
In deze ‘kennisarena’ komen projecten
samen die bijdragen aan toekomstbestendige nutsvoorzieningen en een
beheersbare ondergrond. De projecten
vinden hun oorsprong zeker niet alleen bij
het COB; ook vanuit de andere organisaties komen er projecten binnen. Het
credo is altijd samenwerking tussen alle
stakeholders in de branche. Op die manier
ontstaat synergie tussen wensen van de
overheid en netwerkbedrijven en ideeën
van de markt.
De complete uitzending en alle
opgenomen video’s en podcasts zijn terug te
kijken en luisteren via www.cob.nl/flexival2020.
Op de webpagina vindt u ook meer informatie
over de onderwerpen die tijdens de uitzending
aan bod zijn gekomen.
COB’ers op de foto, van links naar rechts: Rudi
Zoet, Ellen van Eijk, Karin de Haas, Allart Hoekstra,
Marije Nieuwenhuizen, Martha van den Hengel
(Stichting Mijnaansluiting), Edith Boonsma en
Theo Ellenbroek.
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Ken je kobolden,
weeg de ondergrond op tijd mee
Verschillen in uitgangspunten en benaderingen van risicomanagement kunnen
conflicteren en projecten negatief beïnvloeden. Erwin Biersteker doet, specifiek
voor projecten met een grootschalige ondergrondse component, onderzoek naar de
verschillende perspectieven in risicobeleving en -aanpak. De manier waarop we naar
ondergrondse risico’s kijken, is terug te voeren op angst voor het onbekende.
Erwin grijpt terug naar de middeleeuwen: “Toen
mensen zilvererts gingen delven, was er angst
voor de donkere wereld die men moest betreden.
Er lagen allerlei problemen op de loer, soms met
fatale afloop. Zieken en doden in het delvings- en
verwerkingsproces werden toegeschreven aan
kobolden, kwaadaardige mythische dwergen die
heimelijk koboldenstof in het erts deden om de
mijnwerkers te pesten. Dit soort verhalen, waarin
destijds onverklaarbare risico’s een plaats kregen,
kom je over de hele wereld tegen. Als reactie op
de kobolden en de duistere monsters die in de
krochten van de ondergrond huisden, werden
allerlei rituelen uitgevoerd en offers gebracht om de
mensen in de ondergrond te beschermen. Nu weten
we dat mensen ziek worden wanneer het metaal
kobalt zich in een ongeventileerde ruimte bindt met
arseen en zwavel. Maar die kennis betekent niet dat
we tegenwoordig geen ‘angst’ meer hebben voor
de ondergrond. De angst voor de ondergrond heeft
in bouwprojecten plaatsgemaakt voor risico’s, dat
klinkt objectiever. Maar je kunt gerust beweren dat
projectmanagers een soort angst ervaren voor het
uitlopen van een project, of dat een gemeentelijke
toezichthouder angst heeft voor te veel omgevingshinder. Het is niet voor niets dat we ook vandaag de
dag nog rituelen zien bij werken in de ondergrond,
denk aan de beeldjes van de Heilige Barbara bij
tunnelprojecten.”

Rationeel denken

‘De angst voor de ondergrond

Twee leidende angsten

heeft in bouwprojecten
plaatsgemaakt voor risico’s,
dat klinkt objectiever.’
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Vandaag de dag worden allerlei risicostrategieën
ontwikkeld om risico’s te mitigeren. Het kijkje
dat Erwin Biersteker in de middeleeuwen biedt,
laat zien welke primaire ondergrondgerelateerde
angsten daaraan ten grondslag liggen. “Er is dus
nog wel iets over van die oude angst voor de ondergrond. Gelukkig hebben we ook stappen gemaakt.
We zijn rationeler gaan werken. Het onderzoek
toont echter aan dat we daarmee ook weer nieuwe
complexiteiten creëren. Conflicterende risicostrategieën, ieder gebaseerd op een ‘eigen’ onderliggende
angst, kunnen voor problemen zorgen.”
Risicomanagement is een integraal onderdeel
van projectmanagement geworden, waarbij de
belangrijkste risico’s al in een vroeg stadium
van het project worden geïdentificeerd. Daarbij
worden vaste stappen doorlopen om de risico’s
van het project in kaart te brengen. Het probleem
is volgens Erwin dat deze systematiek niet voor
een integrale analyse van de risico’s zorgt. “Niet
alle belangen en inzichten van alle verschillende
stakeholders in het project worden meegewogen.
In het onderzoek tonen we aan dat er verschillende
risicobenaderingen ten aanzien van de ondergrond
zijn, die gevoed worden door verschillende angsten,
afhankelijk van het gehanteerde perspectief, én
dat er dus ook verschillend wordt gedacht over de
benodigde interventies.”

Er zijn twee verschillende angsten die in hoge
mate leidend zijn voor de te kiezen risicomanagementaanpak. Erwin: “De eerste is de angst om de
ondergrond te vergeten. Dit speelt bij eigenaren
van kabels en leidingen en projectmanagers, vooral
in de fase dat projectplannen worden ontwikkeld.
Deze angst is gerelateerd aan de hoge mate van
complexiteit van de ondergrond en de hoeveelheid
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Erwin Biersteker is
sinds april 2018 promotieonderzoeker aan
de VU Amsterdam en
de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek
wordt
door

gefinancierd
NWO/NGinfra

en richt zich op de verschillende

manieren

waarop grote bouwprojecten hun aanpak
van de risico’s van de
ondergrond organiseren en aansturen.

stakeholders, gecombineerd met
schaarste in een steeds voller
rakende ondergrond. Het is van
groot belang dat de ondergrond
in een vroeg stadium wordt
meegenomen om te kijken
wat er technisch allemaal
mogelijk is. Hoewel vaak nog
wordt geroepen dat er altijd wel
technische oplossingen mogelijk
zijn op het moment dat zich
problemen voordoen, weet men
ook dat dit argument op de lange
termijn geen stand houdt. Om
de angst voor de ondergrond weg
te nemen, is het van essentieel
belang dat er wordt gewerkt met
een masterplan voor de ondergrond, waarin de uitgangspunten
en belangen van alle stakeholders
bij elkaar komen. Toekomstige
projecten kun je daarop laten
aansluiten. Zo voer je een betere
regie op de ondergrond en breng
je structuur aan.”
“De tweede angst gaat over het
niet weten wat je in de ondergrond zult tegenkomen, en
wordt vooral zichtbaar tijdens de
uitvoering van een
project. Er is
bijvoorbeeld

angst om te handelen vanwege
potentiële kabelschades met het
stilleggen van bedrijfsoperaties
als gevolg. Het tackelen van deze
angst richt zich op het delen
van informatie. Het betekent
dat mensen met kennis van de
ondergrond moeten worden
betrokken in het uitvoeringswerk
en helpen de complexiteit te
ontrafelen en de onzekerheid te
minimaliseren.”

Minderheidsperspectieven
Erwin Biersteker betoogt dat de
twee leidende angsten – angst
om te vergeten en angst voor
het onbekende – elkaar niet in
de weg zitten. In de onderzochte
projecten leven deze invalshoeken naast elkaar en concurreren ze niet om de aandacht
van betrokkenen. Dat is anders
dan met wat hij ‘minderheidsperspectieven’ noemt. “Ondergrondse-infra-experts leven met
de angst dat we de risico’s nooit
honderd procent kunnen ondervangen als gevolg van onbekende
factoren in de ondergrond. Zo is
er een verhaal van een
assetmanager
die vertelde
dat het
raken

van een waterleiding ervoor
zorgde dat de grond van de boer
vijf kilometer verderop omhoogkwam. Vanuit het perspectief van
de ondergrondse-infra-experts
kun je dit soort risico’s alleen
ondervangen door in de beginfase al meteen zo veel mogelijk
stakeholders bij een project te
betrekken. Dit perspectief kan
botsen met een masterplan voor
betere regie, omdat argumenten
van stakeholders dan leidend
kunnen worden.”

Grote gevolgen
Een tweede minderheidsperspectief dat kan leiden tot
conflicterende risicomanagementbenaderingen, is dat
van beheerders van kabels en
leidingen in de ondergrond.
Hun angst betreft de in potentie
grote gevolgen van een mogelijke
calamiteit voor de
voortgang van
(essentiële)
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(Beeld: pxhere.com)

‘Er worden vergezichten gemaakt waarin de
ondergrond vaak absent is. Men neemt blijkbaar aan
dat de ondergrond alles kan huisvesten.’
processen. Erwin: “Zij betogen dat er
specialistische kennis nodig is om te kunnen
werken in de ondergrond en dat zij derhalve
zelf de regie moeten voeren. Zij zullen de beste
beslissingen nemen om de problematiek in
de ondergrond aan te pakken. Deze benadering kan botsen met het projectmanagement,
dat graag zelf de controle wil houden en
geen beslisbevoegdheid wil overdragen aan
‘ondergrondsekennisexperts’.”

Eerder op de agenda
Inzicht in de angsten van betrokkenen in een
project en de verschillende risicomanagementperspectieven die daaruit volgen, helpt
elkaar beter te begrijpen en beter samen te
werken in projecten. Erwin Biersteker is positief gestemd over wat hij in de breedte ziet:
“Er is een duidelijke trend naar het eerder
op de agenda zetten van de ondergrond en
het eerder inschakelen van experts. Maar
in het voorkomen van schades aan kabels
en leidingen zou nog wel een stap gemaakt
moeten worden. Het inschakelen van lokale
kennis over het gebruik van de ondergrond
is daarbij belangrijk. Het projectmanagement krijgt beter inzicht in wat zich al in de
ondergrond bevindt, en in de historie van het
gebied waarin gewerkt wordt. Kortom, de
onvoorspelbaarheid neemt af.”

Generieke mechanismen
Het onderzoek van Erwin Biersteker richt zich
op projecten met een grote ondergrondse
infrastructurele component. Hij bekeek onder
andere projecten van luchthaven Schiphol
en het Havenbedrijf Rotterdam. Dat neemt
niet weg dat de inzichten uit het onderzoek
breed toepasbaar zijn. Erwin: “Het zijn
generieke mechanismen. Je moet vanuit je
project de balans vinden tussen de belangen
van verschillende actoren. We zien bij allerlei
maatschappelijke opgaven, variërend van ondergrondse CO2-opslag tot bouwprojecten en
aanpassingen ten behoeve van ontwikkelingen
als de energietransitie en klimaatadaptatie,
dat de ondergrond van niemand is. Illustratief
is een rapport van het Planbureau voor de
Leefomgeving over scenario’s en modellen
voor de groei van Amsterdam. Daar komen
allerlei variabelen uit naar voren, maar in
geen daarvan is de ondergrond meegewogen.
Er is dus geen inzicht in kosten en benodigde
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tijd om kabels en leidingen te verleggen. Dit
zie je overal. Er worden vergezichten gemaakt
waarin de ondergrond vaak absent is. Men
neemt blijkbaar aan dat de ondergrond alles
kan huisvesten.”

Bovengronds perspectief
“Een project wordt benaderd vanuit de
projectgedachte, bijvoorbeeld de realisatie
van een snelweg of een gebouw. De ondergrond wordt daarbij vaak over het hoofd
gezien. Vanuit risicoperspectief is men
wel bezig met de ondergrond, maar bij het
ontbreken van een masterplan zien we dat
als gevolg van de schaarste in de ondergrond
het steeds complexer – of zelfs onhaalbaar – wordt om nog ad hoc technische
oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld bij
het Havenbedrijf Rotterdam zien we oplossingen op masterplanniveau in de vorm van
leidingstroken of integrale leidingtunnels.
Het aantal graafschades daar is minimaal.
Tegelijkertijd zie je dat de aanpak daar ertoe
leidt dat er nu al reserveringen worden
gedaan voor klimaatadaptatie, zodat men de
veerkracht van het bestaande systeem ook
op langere termijn kan handhaven.”

Governance
“Het tijdig meewegen van de ondergrond
vergt vaak een andere governancestructuur.
Je moet de beschikbaarheid van documentatie organiseren, de kabel- en leidingeigenaren kennen, experts raadplegen en
daarbovenop de communicatie tussen de
verschillende betrokkenen in je projectorganisatie inbedden. Het gaat om verbetering
van de samenwerking tussen organisaties,
maar ook bínnen organisaties. Afspraken
maken met verschillende eigenaren wordt
gezien als vereiste. Binnen organisaties gaat
men er vaak van uit dat dat wel geregeld
zal zijn. Echter, op dat niveau tot afstemming komen, blijkt in de praktijk vaak het
moeilijkste. Ook intern zul je afspraken dus
zwart-op-wit moeten zetten. Zorg voor een
uniforme aanpak, waarbij je geen onderscheid maakt tussen externe en interne
stakeholders.”

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.
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Kennisuitwisseling Platform Geotechniek van start
Met een webinar op 26 maart 2020 lanceerde het COB in samenwerking met CROW, KIVI Geotechniek,
Rijkswaterstaat en het ministerie van BZK het nieuwe platform Geotechniek. Een platform waar
geotechnici op een open manier ervaringen en kennis kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.
Jos Wessels van het CROW wordt de coördinator van het platform.
Volgens Karin de Haas, directeur van het COB, is er
al langere tijd behoefte aan een ‘ontmoetingsplaats’
voor geotechnici. Ze kreeg van partijen als ProRail,
Rijkswaterstaat, gemeenten en marktpartijen de vraag
of het COB zoiets kon organiseren. Ook binnen de verschillende programma’s van het COB die veel te maken
hebben met geotechnische vraagstukken, zoals het
tunnelprogramma en het aanstaande kennisprogramma rond kabels en leidingen, blijkt behoefte aan een
discussieplek. Sinds de bekendmaking hebben al ruim
zeventig mensen gemeld geïnteresseerd te zijn in het
nieuwe platform.

Veilige discussieplek
Mandy Korff, senior-adviseur bij Deltares en universitair hoofddocent Geotechniek bij de TU Delft,
wordt ambassadeur van het platform. Zij ziet ook het
belang van een veilige discussieplek: “Ik merk dat er
bij geotechnici behoefte is om het met elkaar over de
inhoud te hebben. Geotechniek is een vakgebied met
grote onzekerheden, waarbij het beheersen van risico’s
nog steeds een belangrijk en uitdagend aandachtspunt
is. Door onderling ervaringen uit te wisselen, komen
we als geotechnici sterker te staan. Daarnaast biedt
geotechniek allerlei kansen en ik ben ervan overtuigd
dat we het vakgebied verder kunnen brengen door daar
met elkaar aan te werken.”

‘Door onderling ervaringen
uit te wisselen, komen we als
geotechnici sterker te staan.’
Elk COB-platform wordt getrokken door een coördinator. Jos Wessels wordt de coördinator van het nieuwe
platform Geotechniek. Hij is civiel technicus, was altijd
actief in de infrastructuur en werkt sinds twee jaar bij
het CROW. “Als CROW zijn we goed in het vastleggen
van kennis in praktisch bruikbare documenten en bereiken we een breed publiek,” stelt Wessels, “maar we
zijn nog niet zo goed in het zoeken naar en ontwikkelen
van nieuwe kennis en het terugkoppelen van praktijkervaringen. Een groot platform dat wordt ondersteund
door KIVI, COB en CROW en waar alle geotechnici hun
kennis en ideeën kunnen uitwisselen, kan daarbij helpen. Gezien de bevlogenheid van geotechnici verwacht
ik dat we samen mooie resultaten gaan behalen.”

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

Naast Karin de Haas (linksboven), Mandy Korff en Jos Wessels (rechtsonder) kwam ook Patrick IJnsen, beoogd vice-voorzitter van KIVI
Geotechniek, aan het woord in het webinar. (Beeld: COB)
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Kabels en leidingen Biedt BOEI straks houvast voor alle Nederlandse

gemeenten?
Acht gemeenten in de regio’s Haaglanden en Bollenstreek effenen het kabels- en leidingenpad voor de
BV Nederland. In het project BOEI is een proces met bijbehorende praktische instrumenten in ontwikkeling waarbij kabels en leidingen vanaf de initiatiefase tot en met de uitvoering in projecten kunnen
worden meegewogen. Na een intensieve voorbereidingsperiode starten nog dit jaar de eerste tests.

Peter de Visser,
gemeente Zoetermeer

Jarko van Bloois,
Legal Infra

Jarko Bloois van Legal Infra: “Het proces en de producten
zijn zodanig ontwikkeld dat vroegtijdige uitwisseling
van informatie voor zowel gemeenten als netbeheerders
voordelen oplevert. Dat stimuleert. Met de data uit de
testfase willen de gemeenten samenwerking met de
netbeheerders bevorderen en bijdragen aan vernieuwde
verhoudingen in de ondergrond.”
De ontwikkeling van BOEI past bij de roep vanuit
gemeenten om meer regie te krijgen op ontwikkelingen
in de ondergrond. Peter de Visser van de gemeente
Zoetermeer: “In een groeigemeente als de onze, waar
we voorheen uitbreidden in open gebied en nu steeds
vaker binnenstedelijk moeten opereren, voelden we de
urgentie. Opgaven komen bij elkaar. Ik zie dat bijvoorbeeld in Almere en Rotterdam, waar men net als bij ons
in Zoetermeer een grote vervangingsvraag heeft. Dat
betekent dat je nauwkeuriger moet plannen en dat er
meer beslag wordt gelegd op de ondergrond. Er moest
iets gebeuren.”

‘Je komt tot de conclusie dat overal
dezelfde beweging ontstaat naar
samenwerking vroeg in het proces.’

“Daarvoor moet je een goed programma opzetten en daar
heb je andere partijen bij nodig. Samenwerking met netbeheerders op operationeel vlak liep altijd wel, maar nu
is meer nodig. Je wilt problemen voorkomen en daarvoor
moet je weten hoe het zit in de ondergrond. Tel bij de
binnenstedelijke vervangingsopgave de energietransitie
en maatregelen voor klimaatadaptatie op, en je komt tot
de conclusie dat overal dezelfde beweging ontstaat naar
samenwerking vroeg in het proces. Daarvoor heb je deze
afspraken nodig, maar ook elkaar. Doordat de onderlinge
contacten intensiever worden, leer je elkaar en elkaars
belangen ook steeds beter kennen. Dat helpt.”
Jarko: “Eind maart zijn de producten gereedgekomen
voor de testfase, zodat we de komende tijd data kunnen genereren die moeten leiden tot het voorkomen en
beperken van onnodige kosten aan ondergrondse kabelen leidingeninfrastructuur. De impact wordt zichtbaar
gemaakt aan de hand van het model dat we de komende
periode ook in de pilotprojecten gebruiken. Het begint
met een quickscan. Daarmee kun je in de initiatiefase per
project inzichtelijk maken wat de globale verwachte impact op de ondergrond is. De uitkomst van de quickscan
gaat naar de verantwoordelijken binnen de gemeente. In
de volgende fase, waarin de haalbaarheid van een project
wordt onderzocht door middel van de impactanalyse,
kun je transparant maken wat de mogelijke gevolgen
zijn voor de verschillende betrokken partijen. We hebben
een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt een
verzwaringsfactor mee te geven aan de impact van een
kabel of leiding, variërend van normaal tot zwaarwegend.
Daaruit volgt in eerste instantie een verzwaard regime bij
grotere impact (naarmate de impact groter is worden er
meer maatregelen voorgeschreven in de ontwerpfase om
de impact te voorkomen). Hieruit volgt een maatregelenplan voor de uitvoering. Het bijbehorende dashboard is zo
ingericht dat de potentiële besparingen op het gebied van
kabels en leidingen vooraf inzichtelijk zijn.”

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

Bij het COB
Jarko van Bloois is binnen het COB actief als projectleider en lid van het kernteam op het gebied van kabels en leidingen.
Het projectdossier op basis van quickscan, impactmeting en maatregelen leidt ertoe dat belangen op een
breed gedragen uniforme manier worden gewogen. (Beeld: Legal Infra)

10

Meer informatie via www.cob.nl/kennisarena.
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Net als toen
De vervangings- en renovatieopgave raakt een
groot deel van de infrastructuur in Nederland, dus
ook de tunnels. Momenteel is er veel aandacht voor de
installaties en bediening, maar het is ook van belang om
voldoende kennis te ontwikkelen over deformatiegedrag,
de staat van de voegen en degradatie van materialen. De
civiele constructie heeft immers een zeer grote geïnvesteerde
waarde en is bovendien niet zomaar te vervangen.
Het was een kort gesprek, toen in maart 1994.
“Mooi”, zei Klaas-Jan Bakker, destijds werkzaam bij Rijkswaterstaat Bouwdienst, “wanneer
kan je beginnen?” Onverwacht snel rolde ik de
tunnelwereld in. De daaropvolgende vijf jaren
heb ik mijn schouders gezet onder de kennisontwikkeling van de tunnelboortechniek. In
het mooiste veldlaboratorium van Nederland:
de Tweede Heinenoordtunnel. De meeste
bouwers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen,
grote gemeenten, ProRail en Rijkswaterstaat
wilden dolgraag bijdragen, meekijken en meeleren. De booropgave stond immers net op de
kaart van Nederland en een achterstand op je
collega’s wil je dan niet oplopen.
Het waren vijf mooie jaren. We zijn van start
gegaan als CUR-commissie C100, maar
niet snel daarna, in 1995, omgedoopt naar
de allereerste COB-commissie K100. Een
kleine stap voor de typemachine, maar een
reuzensprong voor boorminnend Nederland.
We onderzochten geotechnische issues, het
gedrag van de tunnelelementen en we keken
ook nog naar het schraap- en graafproces van
de immens grote boorkop. En dat allemaal
tijdens het ‘normale’ bouwproces. Zo kon
het gebeuren dat we midden in de nacht een
intensieve meetserie moesten uitvoeren. De
boormachine ging nu eenmaal dag en nacht
voorwaarts en de passage van het geotechnisch instrumentarium was toevallig midden
in de nacht. Het moest ook nog in één keer
goed. De machine ietsje terugplaatsen en
opnieuw proberen, was uiteraard geen optie.

Foto: Vincent Basler

Op 16 september 1999 werd de ‘Spruitenbuis’ geopend door (toenmalig)
prins Willem-Alexander. Het was een
mooi feest kan ik mij herinneren, zoals
een invloedrijke mijlpaal gevierd moet
worden. Het onderzoeksprogramma
was gereed. We hadden voorspeld,
ontworpen, gemeten en geanalyseerd.
De sector was klaar voor de toekomst
en startte een Gemeenschappelijk
Praktijkonderzoek Boortunnels vanuit
het COB. Zelf heb ik de deur zachtjes
achter mij dichtgedaan en heb nieuwe
uitdagingen opgepakt.
Nu, in 2020, zitten we middenin een
coronacrisis van een niet te bevatten
omvang. Een paar maanden geleden
kruiste mijn weg na ruim twintig jaar die
van het COB opnieuw. De LTS, digitale
tunneltweeling en 3B-bouwblokken
hebben hun intrede gedaan in de tunnelwereld. “Maar een civieltechnisch onderzoekspakket, waarmee we de constructieve
staat van de tunnel kunnen vaststellen en
voldoende kunnen voorspellen voor de toekomst ontbreekt”, vertelde Karin mij. “Mooi”,
denk ik. “Wanneer kunnen we beginnen?”
Wouter van Schelt was 25 jaar geleden tijdens de voorZie ook he
t artikel
bereidingen en bouw van de Tweede Heinenoordtunnel
op
pagina’s 18
en 19 over
secretaris van de eerste COB-commissie K100 en trekker van struct
de
ural healt
h analyse
Projectbureau Boortunnels. Momenteel is hij bij Rijkswaterstaat manager van het meerjarige onderzoeksprogramma
Vervanging en renovatie, wat als doel heeft de constructieve
staat en restlevensduur van de assets te bepalen.
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Vernieuwd Hoofdstation Groningen
krijgt tweelaagse reizigerspassage
Van links naar rechts: Mark de Vries, René Kuiper en Hans Vloemans. (Foto: Vincent Basler)

Mark de Vries is projectmanager bij Strukton. Voor Hoofdstation Groningen is hij als technisch manager verantwoordelijk
voor het integraal ontwerp.

René Kuiper is projectmanager
en senior tunnelconsultant bij
Royal HaskoningDHV/TEC. Als
ontwerpleider coördineert hij het
constructieve ontwerp van alle
ondergrondse constructies van
Hoofdstation Groningen.

Hans Vloemans is senior adviseur geotechniek bij Fugro.
Samen met collega’s uit Groningen berekent hij onder meer de
diepwanden

van

bouwkuipen

en de benodigde trek- en drukdraagkrachten van GEWI-ankers.

“Met de voorlopige gunning in maart 2019 was
de kogel door de kerk”, vertelt Mark de Vries van
Strukton. “Toen hoorden we dat ProRail ons team –
dat naast Strukton Civiel bestaat uit Koen van Velsen
architecten en Royal HaskoningDHV – had geselecteerd als voorkeursaanbieder voor de verbouwing
van station Groningen. Van april tot september vorig
jaar hebben we het ontwerp verder uitgewerkt in een
zogeheten concretiseringsontwerp en eind oktober is
het werk definitief aan ons gegund. Direct daarna zijn
we begonnen met het maken van het definitief ontwerp. Die vliegende start konden we maken, omdat
we vooraf ons ontwerpteam al hadden opgebouwd.”
“We hebben meteen besloten om als één integraal
team te werken, waarbij het niet uitmaakt van welke
bloedgroep je bent. Samen werken we aan hetzelfde
gezamenlijke doel. De geotechnisch specialisten
van Fugro, die we sinds de tenderfase hebben
ingeschakeld vanwege hun lokale bodemkennis,
zijn bijvoorbeeld gewoon lid van het ontwerpteam
dat wordt geleid door Royal HaskoningDHV. Verder
hebben we direct vanaf het begin werkvoorbereiding
en uitvoering betrokken bij de uitwerking van het
aanbiedingsontwerp naar het definitief ontwerp.”

Oud en nieuw combineren
”Het idee – dat door Koen van Velzen is bedacht
en uitgewerkt – is om oud en nieuw op een goede
manier te combineren”, vervolgt De Vries. “We
behouden de negentiende-eeuwse spoorkathedraal
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en de monumentale perronkappen en zorgen ervoor
dat de nieuwe bouwdelen hier op een eigentijdse
manier bij aansluiten. Zo krijgen de nieuwe kappen
vergelijkbare kolommen als de oude, maar komen
er wel groene daken met een duurzame grasbegroeiing op. Verder gebruiken we zoveel mogelijk
robuuste en herbruikbare materialen.”
“In ons plan gaan we uit van een tweelaagse ondergrondse ruimte, die bestaat uit een reizigerspassage
met daaronder een fietsenstalling met ruimte voor
circa 6.500 fietsen. Daarmee wijken we af van het
referentieontwerp. Dat ging ervan uit dat de fietsenstalling naast de reizigerspassage zou komen. Een
belangrijk voordeel van de stalling onder de passage
is niet alleen dat de fietsenstalling nu een volwaardig onderdeel wordt van het station in fietsstad
Groningen, maar ook dat we met een veel kleinere
bouwput kunnen volstaan. Dat legt minder druk op
de beperkte ruimte en maakt het mogelijk om de
sporen tijdens de bouw te verleggen. Bij een brede
bouwkuip was dat spoortechnisch niet mogelijk,
omdat er dan te krappe bochten zouden ontstaan
voor de doorgaande treinen.”

Gefaseerde aanpak
“Het werk bestaat niet alleen uit de bouw van
de reizigerspassage en de daar onderliggende
fietsenstalling”, vertelt Rene Kuiper. “We maken
bijvoorbeeld ook een fietstunnel die vlak onder het
bestaande stationsgebouw door gaat. Verder bouwen
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Hoofdstation Groningen wordt verbouwd tot een hoogwaardig ov-knooppunt. Aan de zuidkant
van het monumentale stationsgebouw komt een plein onder de oude perronkappen. Vanaf dit
perronplein kunnen reizigers via een ondergrondse reizigerspassage naar de perrons en onder de
sporen door naar de zuidzijde van de stad. Onder deze brede tunnel komt een grote fietsenstalling.

we diverse nieuwe perrons en brengen
we nieuwe perronkappen aan. Daarnaast
bouwen we ten oosten van het station een
busonderdoorgang voor het nieuwe busplatform dat parallel aan de treinperrons komt te
liggen, boven de toekomstige entree aan de
zuidzijde van het station.”
“Net als de bouw is ook het engineeringstraject gefaseerd”, zegt Kuiper. “We werken
eerst het ontwerp van de reizigerspassage uit,
gaan vervolgens aan de slag met de verfijning
van het ontwerp van de fietstunnel onder het
stationsgebouw en daarna met het ontwerp
van de busonderdoorgang. Hierdoor kunnen
we het hele engineeringtraject met hetzelfde
compacte team doorlopen, wat onder andere
als voordeel heeft dat we niet steeds nieuwe
mensen hoeven in te werken. Het ontwerp
van de reizigerspassage zelf werken we ook
in fasen uit. Zo hebben we het definitief
ontwerp voor de bouwkuip al voorgelegd aan
onze opdrachtgever, terwijl we het definitief
ontwerp voor de ondergrondse ruimte nog
verder aan het uitwerken zijn.”

Van onder naar boven
“We ontwerpen bij dit project van beneden
naar boven en niet van boven naar beneden,
zoals gebruikelijk is. We hebben voor deze
aanpak gekozen omdat dit noodzakelijk is

‘We werken het hele
engineeringtraject met
hetzelfde compacte team.’

vanuit de overall-projectplanning. Zo kunnen
we nu vrijwel direct nadat de sporen van het
opstelterrein zijn verwijderd, beginnen met
het aanbrengen van de diepwanden. Daar
staat tegenover dat we de nodige aannames
hebben moeten doen. Normaal maak je eerst
het definitief ontwerp van de tunnelconstructie, zodat je weet hoe zwaar de constructie wordt en welke fundering daarvoor nodig
is. Nu zijn we begonnen met het ontwerp van
de fundering – de bouwkuip met diepwanden
en GEWI-palen – en hebben we op basis van
het concretiseringsontwerp een inschatting
gemaakt van het gewicht van de constructie.”

Grondonderzoek
Volgens Hans Vloemans van Fugro gaat het
ontwerp van de bouwkuip ook om een andere
reden met onzekerheden gepaard: “Voor de
tender had de opdrachtgever grondonderzoek
laten doen, waarbij hij ervan was uitgegaan
dat de fietsenstalling naast de tunnel zou

komen en de diepte van de bouwput dus beperkt zou zijn. Daardoor zijn die sonderingen
tot een geringere diepte gedaan dan voor een
tweelaagspassage nodig is. Zo brengen wij
de GEWI-palen aan tot circa 25 meter onder
NAP en tot die diepte waren er nauwelijks
sondeergegevens. Na de definitieve gunning
zijn we daarom in het najaar van 2019 gestart
met extra grondonderzoek. Op een station dat
volop in gebruik is, is dat echter heel lastig.”
Om er zeker van te zijn dat de ontwerpen van
de bouwkuip en de tunnelconstructie straks
goed op elkaar aansluiten, is er vanaf het
begin intensief overleg tussen de geotechnici
en de constructeurs. Kuiper: “We hebben
bijvoorbeeld veel gepraat over het optimale
paalontwerp. Zo hebben we om de uitvoering
te vereenvoudigen, gekozen om maar één
paaltype, te weten GEWI-palen, toe te passen.
In eerste instantie moeten deze palen voorkomen dat de bouwputbodem door de grondwaterdruk omhoog wordt gedrukt, maar als
de tunnel klaar is moeten ze de constructie
dragen. Dat betekent dat ze eerst op trek en
later op druk worden belast, wat vooraf het
nodige rekenwerk vraagt.”

Lees verder
Het complete artikel: www.cob.nl/verdieping.
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Eindresultaat vrijwel identiek
aan artist impressions
Wie visualisaties en foto’s van de nieuw gebouwde parkeergarage Garenmarkt in het
centrum van Leiden naast elkaar ziet, moet heel goed kijken om te bepalen wat de
foto’s zijn. Natuurlijk speelt de kwaliteit van de visualisaties daarbij een rol, maar het
hoogwaardige eindresultaat is vooral het gevolg van de continue sturing op kwaliteit
en afwerkingsniveau door bouwcombinatie Dura Vermeer - BESIX.
Pratend over de sleutels tot succes
noemen projectmanager Wiedse
Louwerse en architect Ronald Knappers beiden als eerste goed teamwork. Louwerse: “In de tenderfase
was er direct een klik tussen de
teamleden en kwam de samenwerking snel op gang. Dat was ook
noodzakelijk. In een heel korte
periode en in zware concurrentie
moesten we een plan maken voor
een ondergrondse garage met 425
parkeerplekken op een heel krappe
bouwlocatie, waarbij de gemeente
Leiden ook nog eens hoge esthetische eisen stelde.”
“Vanaf het begin vergde dat
intensief overleg tussen het
engineeringsteam en de architect.
Zo stond de vorm van de garage
nog niet vast. Daarom hebben we
verschillende varianten bekeken.
Een kopie van de ronde parkeergarage Lammermarkt was helaas
niet mogelijk vanwege de beperkte
ruimte. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een ovale vorm, zoals
een ijsbaan. Deze vorm is voor de
krachtenwerking minder gunstig
dan een ronde, maar voorkwam
dat we de garage heel diep hoefden te maken, wat zorgde voor
een risicoreductie.”

Parkeergarage Garenmarkt, geopend in februari 2020, is een ondergrondse garage met vijf parkeerlagen
onder het plein de Garenmarkt. Elke laag is herkenbaar aan een eigen kleur en kunstwerk bij het (nood)
trappenhuis. De garage is zestien meter diep en is gebouwd met diepwanden. De ruimte bovenop de garage
is groen ingericht en aan de rand van het plein staat het entreepaviljoen. (Beelden: Studio VVKH, Buro JP)
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Knappers: “Het ontwerp voor
de tender hebben we in een
periode van zes tot acht weken
uitgewerkt. Daarmee stond het
ontwerpproces onder hoge druk,
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maar door de goede en prettige
samenwerking is dat heel soepel
verlopen. Het team bestond uit
gelijkgestemde mensen en als
architect zat ik vanaf de start als
volwaardig teamlid aan tafel.”
“Juist omdat we in korte tijd moesten presteren, hebben we gelijk
in het begin afgesproken dat elk
teamlid zijn eigen rol heeft vanuit
het vertrouwen dat iedereen goed
is in zijn of haar vakgebied”, vertelt
Louwerse. “Verder hebben we direct
gekozen voor het uitgangspunt
‘stick to the plan’: we maken een
ontwerp en houden vervolgens vast
aan dat ontwerp.”

echt de finishing touch. Ons plan
om een heel lichte en overzichtelijke
garage te maken, is altijd overeind
gebleven.”

‘Ons plan om
een heel lichte en
overzichtelijke
garage te maken,
is altijd overeind
gebleven.’

Optimalisaties

3D-programma

“Het vasthouden aan het ontwerp
is goed gelukt,” vervolgt Louwerse,
“ondanks dat de tenderfase in
2014 was en we pas in mei 2017,
na de realisatie van parkeergarage
Lammermarkt, zijn begonnen met
de bouw. In de maanden voorafgaand aan de bouw hebben we
het werk voorbereid en hebben we
alleen nog enkele uitvoeringsoptimalisaties doorgevoerd. Zo hebben
we de verbindingen tussen de
diepwanden en de garagedekken,
vervangen door stekkenbakken,
waardoor we nauwelijks in de
diepwand hoefden te boren en het
risico op lekkage fors afnam. Verder
hebben we naar aanleiding van
onze ervaringen bij de Lammermarkt direct gekozen voor het
tijdelijk bevriezen van de ondergrond bij het waterdicht maken van
de naad tussen de diepwand en de
garagevloer. Door grondbevriezing
toe te passen, waren we zekerder
van een waterdichte bouwkuip dan
bij het injecteren van de naad.”

Volgens Knappers heeft het
gebruik van 3D-modellering sterk
bijgedragen aan het hoogwaardige
eindresultaat: “We hebben alles in
een 3D-programma ontworpen en
gecommuniceerd en afgesproken
dat iedereen, dus ook alle ontwerpende onderaannemers, met
dit programma zouden werken.
Daardoor kon iedereen heel precies
zien welke raakvlakken er allemaal
waren. Voor het bureau dat de
visualisaties heeft gemaakt, waren
de 3D-ontwerpen ook heel handig.
Vroeger moest zo’n bureau tekeningen interpreteren en omzetten
naar een beeld, nu kunnen ze de
basis een-op-een overnemen uit
onze ontwerpen.”

Knappers vult aan: “Ook in de
vormgeving hebben we nog het
een en ander verbeterd, zoals het
gebruik van kleur. Zo gingen we
in de tender nog uit van een rode
vloer. Daar hebben we uiteindelijke
vanaf gezien, omdat we in andere
parkeergarages zagen dat grote
kleurvlakken door slijtage vrij snel
minder mooi worden. Ook hebben
we in de verlichting nog wat kleine
dingen gewijzigd, maar net als bij
het gewijzigde kleurgebruik was dat

Louwerse: “Hoogwaardige 3D-modellen zijn een handig hulpmiddel,
maar ook met dit soort modellen
blijft het noodzakelijk om goed
te sturen op de kwaliteit van de
uitvoering. Dat hebben we dan ook
heel nadrukkelijk gedaan. Na veiligheid was kwaliteit – zowel de constructieve kwaliteit, als de kwaliteit
van de vormgeving en afwerking –
voor ons het belangrijkste speerpunt, gevolgd door planning. We
zijn er namelijk van overtuigd dat
deze drie speerpunten bepalend
zijn voor het succes van een project.
Zo is een matige afwerking – denk
aan slecht schilderwerk – desastreus
voor het eindresultaat. Daar komt
bij dat we vijftien jaar verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.
Dat is een extra stimulans om te

investeren in duurzame materialen
en onderhoudsvriendelijke oplossingen, omdat je daar zelf ook veel
profijt van hebt.”

Financieel resultaat
Opvallend is dat de bouwcombinatie
het streven naar hoge kwaliteit niet
heeft losgelaten toen duidelijk werd
dat het project financieel onder druk
kwam te staan. Louwerse: “Voor een
private partij is een goed projectresultaat natuurlijk essentieel. Op
het moment van inschrijving was
de concurrentie zeer groot door het
geringe aantal projecten dat op de
markt kwam. Toen we een paar jaar
later met de uitvoering begonnen,
was het juist andersom en waren de
prijzen fors gestegen. Ook bleken
sommige risico’s in combinatie met
de complexiteit lastig te beheersen
en werd ons bouwproces enkele
malen verstoord door onvoorziene
omstandigheden. Ondanks deze
tegenvallers hebben we ervoor gezorgd dat er geen kwaliteitsverlies
is ontstaan. We komen namelijk
graag na wat we hebben beloofd.
Zo hebben we tot vlak voor de
opening nog veel aandacht besteed
aan zaken als betonafwerking en
schilderwerk. Gelukkig heeft de
opdrachtgever dat herkend. Zo vertelde het hoofd stedenbouw van de
gemeente Leiden ons vlak voor de
afronding van de bouw dat hij het
kwaliteitsniveau van deze parkeergarage nog hoger vindt dan dat van
de Lammermarkt.”

Wiedse Louwerse
is sinds 2016 projectmanager bij BESIX.
Hij vervulde deze rol
voor het project Garenmarkt namens de
Combinatie Parkeergarages Leiden Dura
Vermeer

–

BESIX.

Louwerse heeft ruime
ervaring met projecten
in de civiele techniek.

Ronald Knappers
is architect, stedenbouwkundige

en

eigenaar van Studio
VVKH.

Samen

met

zijn collega Thomas
Gillet was hij verantwoordelijk

voor

het architectonische
ontwerp van parkeergarage Garenmarkt.

Meer informatie
Lees meer via de Verdieping:
www.cob.nl/verdieping.
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Geotechniek Onderkeldering monumentaal pand vereist

flexibele aanpak
De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verhuist in de loop van 2023 naar het
Universiteitskwartier. Voordat het zover is, moet er onder andere een grote kelder worden aangelegd
onder een monument en zijn binnentuin. Dat geeft geotechnische uitdagingen.

Paul Beljaars,
VHB Infra

Alex ter Haar,
UvA Amsterdam

Paul Britton,
Van Rossum

Falco van Dijck,
VolkerWessels Infra

Iedereen die dit voorjaar de nieuwe locatie voor de
universiteitsbibliotheek bezocht, zal zijn ogen hebben
uitgekeken. Het circa 125 jaar oude pand van de
Tweede Chirurgische Kliniek stond op een groot stalen
frame dat steunt op ongeveer 620 schroefinjectiepalen,
waardoor je van voor tot achter onder het pand kon
doorkijken. Dat hier een ingewikkelde klus in uitvoering
is, was zonneklaar. De combinatie Volker Staal en
Funderingen (VSF) en Van Hattum en Blankevoort voert
dit complexe werk in het hartje van de stad uit.
“Als universiteit concentreren we onze activiteiten
op vier campussen”, vertelt Alex ter Haar van de UvA.
”Om dat mogelijk te maken, verbouwen we de panden
van de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis,
bouwen we een nieuwe vleugel en onderkelderen we de
kliniek en de binnentuin.”
“We vonden het een interessante klus, maar het
paalsysteem dat was voorgeschreven betrof een type
schroefinjectiepaal dat we niet standaard maken”, licht
Falco van Dijck, senior specialist geotechniek van VSF
toe. “Bovendien zouden voor het aanbrengen van dit
paalsysteem relatief grote machines nodig zijn, terwijl
de palen inpandig in kleine ruimtes moesten worden
gerealiseerd. Hierdoor hadden we twijfels over de
maakbaarheid van het paalsysteem dat in het bestek was
voorgeschreven. Daarom zijn we met opdrachtgever UvA
en diens adviseurs van Van Rossum en Crux Engineering
in overleg getreden om samen tot een werkbaar plan en
uitvoerbaar ontwerp te komen”.
“Die gesprekken hebben bijna vier maanden geduurd”,
vertelt Paul Beljaars, projectleider van de bouwcombinatie. “Vier maanden waarin wij onze uitvoeringskennis konden inbrengen en we in alle openheid met
elkaar hebben gesproken. Dat heeft niet alleen tot
een maakbaar plan geleid, maar ook gezorgd voor veel
onderling vertrouwen, wat bij een complex project als
dit onmisbaar is.”
Paul Britton van Van Rossum Raadgevend Ingenieurs,
constructeur namens de UvA vult aan: “Als adviseur
van de opdrachtgever wilden we het liefst robuuste
schroefinjectiepalen voor de nieuwe fundering van de
Tweede Chirurgische kliniek. VSF voorzag problemen
met de uitvoerbaarheid vanwege de beperkte werkruimte in het pand en de vereiste grote stellingen.
Daarom zijn we samen op zoek gegaan naar een paalsysteem dat niet alleen voldoende draagkracht heeft en
past bij de lastige Amsterdamse ondergrond, maar dat
ook met relatief kleine machines is aan te brengen.”
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De nieuwe kelderverdieping van de universiteitsbibliotheek met
het atrium komt in een deel van de voormalige binnentuin. In
het glazen dak worden zonnecellen verwerkt. (Beeld: UvA)

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

Tunnelbeheerder Dagboek van een tunnel
Het nieuwe handboek Ken je tunnel is als een tunneldagboek. Een tunnelbeheerder vindt er informatie
over alle wie/wat/waar/wanneer/waarom-vragen over zijn tunnel en hoe die in het verleden
beantwoord zijn. De betrokkenheid van mensen van de Kiltunnel en de Maastunnel heeft ertoe geleid
dat bij de renovaties van die tunnels al wordt gewerkt met zo’n handboek.
Ken je tunnel biedt een praktische aanpak voor een
tunnelhandboek, een document waarin je bijzonderheden vastlegt. Of, zoals Arie Bras, beheerder van de
Kiltunnel, het zegt: “Er is veel te vertellen over wat je
niet ziet, maar wel nodig hebt als tunnelbeheerder.”
“Bij een tunnel gebeurt elke drie tot vier jaar wel iets
groots dat je wilt vastleggen”, vult Harry de Haan aan.
Hij is als projectmanager betrokken bij de voorbereiding
van de renovatie van de Kiltunnel. “Als je, zoals vaak het
geval is, eens in de vijf jaar een nieuwe beheerder hebt,
is die kennis niet geborgd. Daar is dit handboek voor.”
De teamleden benadrukken dat het handboek niet
primair is ontwikkeld om potentiële problemen te
tackelen. Diederik van Zanten,projectmanager bij de
Maastunnel: “Een tunnel is een complex object, waarbij
het moeilijk is het totaal te overzien. Er zit veel specialistische kennis. Het aantal mensen dat
dat hele veld kan overzien, is beperkt.
Dan helpt het als je bijzonderheden hebt
vastgelegd. We hebben ons gericht op
bijzonderheden, niet
per se op wat in de
toekomst verkeerd
zou kunnen gaan.”

Praktisch hulpmiddel
“Een goed integraal document leidt tot een gezamenlijke mindset over waar het bij een tunnel om gaat en
helpt bijvoorbeeld bij de snelle opstart van een renovatie.
Uiteindelijk bespaar je tijd en geld”, benadrukt Diederik
van Zanten. Die mindset kan volgens Hans Janssens,
coördinator van het COB, verder gaan dan de tunnelbeheerorganisatie. “Het wordt veel gemakkelijker om
kennis door te geven in de keten, niet alleen naar een
volgende beheerder, maar ook naar partijen die ten
behoeve van de tunnel projecten uitvoeren.” “Precies,”
beaamt Diederik van Zanten, “het is een mooie kickstart
voor je project. Maar, we moeten bescheiden zijn, ook
niet meer dan dat. Je moet nog steeds het archief in om
de vragen die spelen, volledig te beantwoorden. Je kunt
in het document dat je met behulp van dit handboek
samenstelt, niet alles meenemen.”
Wilbert Jansen, contractmanager Maastunnel: “Het
handboek helpt je om een
document te maken waarmee
alle betrokkenen veel sneller
ingevoerd kunnen raken in de
geschiedenis van de tunnel en
de keuzes die in de loop der tijd
gemaakt zijn. Ik zie het als een
leeswijzer die informatie over
de tunnel toegankelijk maakt.”

Lees verder

Arie Bras,
Kiltunnel

Harry de Haan,
Elumint/Kiltunnel

Diederik van Zanten,
Maastunnel

Wilbert Jansen,
Maastunnel

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

Hans Janssens,
COB

SHA
De Drechttunnel is een van de pilotprojecten voor
het SHA-traject van het COB, zie pagina’s 18 en 19.
Het template van Ken je tunnel wordt hierbij gebruikt
ter voorbereiding op de kennisworkshop: het is een
bruikbaar instrument om zo veel mogelijk kennis
over de tunnel te verzamelen.
Meer informatie via www.cob.nl/sha.
De publicatie is gratis te downloaden vanaf de kennisbank van
het COB, www.cob.nl/kennisbank. (Beeld: COB)
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KENNISONTWIKKEL ING

Grootse aanpak van civieltechnische
ontwikkellijn
In het eerste anderhalve jaar van het tunnelprogramma spitsten de projecten binnen de
ontwikkellijn Civiel anders (ver)bouwen zich toe op het analyseren van de renovatieopgave
en de onderzoeks- en oplossingsrichtingen. Op basis van deze analyse is er eind 2019,
in nauw overleg met Rijkswaterstaat en andere participanten van het COB, een plan van
aanpak gemaakt voor de verdere programmering richting 2030.
Achtergrond: de tunnelelementen van de Drechttunnel worden getransporteerd vanuit het bouwdok bij Barendrecht. (Foto: beeldbank RWS/Li Tan)
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Overzicht van de werkpakketten in de ontwikkellijn Civiel ander (ver)bouwen van het tunnelprogramma richting 2030. (Beeld: COB)

Alleen al in Nederland en België moeten
tussen 2019 en 2030 meer dan dertig tunnels
gerenoveerd worden. Deze enorme opgave biedt
de gelegenheid om (net als bij de start van het
COB) het benodigde onderzoek tunnel voor tunnel
in kleine stukjes te knippen, de resultaten mee
te nemen naar de volgende en praktijkervaring
stapsgewijs op te bouwen.

Statusrapport
Centraal in de aanpak staat het uitvoeren van een
structural health analyse (SHA) bij alle betrokken
tunnels. Dat is een traject met kennisworkshops
en (praktijk)onderzoeken waarmee de tunnelbeheerder inzicht krijgt in de civieltechnische staat
van de tunnel: welke onderdelen voldoen nog aan
de restlevensduur en welke onderdelen moeten
gerenoveerd worden?
De nauwkeurigheid waarmee de SHA kan worden
uitgevoerd, is afhankelijk van de beschikbare
informatie en de kennis over de mogelijk optredende faalmechanismen. Daarom wordt elke SHA
ondersteund vanuit het COB-netwerk met een
stuurgroep en expertteams die kennis ontwikkelen. Om deze kennis ook vast te leggen en te
verdiepen, wordt een instrumentarium ontwikkeld
en voor wetenschappelijke inbedding gezorgd.
De onderdelen zijn ondergebracht in
werkpakketten, zie het schema hierboven.
Werkpakket A vormt de basis; hiermee is al
gestart in 2018/2019. Werkpakket B staat
vanaf 2020 centraal. Het instrumentarium
wordt extern ontwikkeld als werkpakket C.
Parallel aan deze processen wordt de kennis
wetenschappelijk ingebed via werkpakket D.

Deliverables
In een SHA-traject komen veel deliverables uit
het tunnelprogramma bij elkaar:
• Ken je tunnel
Template om (historische) kennis over een
tunnel te verzamelen, zie pagina 17.
• Risico’s in kaart
Een checklist en matrix waarmee eventuele
risico’s voor de tunnelconstructie in kaart
worden gebracht, evenals de raakvlakken
tussen de constructie en de installaties (TTI).

Brenda Berkhout
is coördinator van de
ontwikkellijn

Civiel.

Zij werkt al meer dan
twintig jaar als geotechnisch adviseur en
projectleider, en is na-

• Blauwdruk voor kennisworkshop
Toelichting op het organiseren van een workshop om kennis voor een SHA op te halen.

mens TEC betrokken

• Werkwijzer SHA
Stroomschema van de stappen in een SHA.

COB-coördinator Tun-

bij het COB. Van 2011
tot 2013 was Brenda
nels en bouwputten.

• Duurzaamheid in kaart
Checklist om te bepalen hoe duurzaam het
tunnelproject is en waar nog kansen liggen.
Alle producten zijn gratis te downloaden via
www.cob.nl/sha.

Pilotprojecten
Het proces voor de SHA is al in gang gezet bij de
Drechttunnel. De Leonardtunnel in Vlaanderen
wordt mogelijk ook pilotproject. Daarnaast zal er
een SHA worden uitgevoerd bij de Willemspoortunnel in Rotterdam. Naar verwachting vinden de
eerste kennisworkshops deze zomer plaats.

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/sha
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Beoordelen betrouwbaarheid
van kademuren

Uit de
schoolt
geklap

Veel van de kadeconstructies die na de jaren vijftig zijn aangelegd in de Rotterdamse haven
naderen het einde van de beoogde ontwerplevensduur van vijftig jaar. Dit betekent dat de focus
van civiele ingenieurs zal verschuiven van het ontwerpen van nieuwe infrastructuur naar het
toetsen en beoordelen van bestaande infrastructuur. Het proefschrift van Alfred Roubos leidde
tot veranderingen in de maritieme bouwwereld en biedt ook waardevolle inzichten voor andere
geotechnische constructies.

Het op een juiste wijze beoordelen van kademuren is essentieel om de resterende levensduur veilig en verantwoord te kunnen vaststellen. Praktische methodes om deze beoordeling
goed te kunnen uitvoeren zijn er nog niet.

borgen van menselijke veiligheid een belangrijke
rol speelt. Inmiddels zijn nieuwe betrouwbaarheidseisen voor maritieme constructies opgenomen in de ontwerphandboeken van CROW en in
de Nederlandse bijlage van NEN-EN1990.

In 2019 onderzocht ik bij Havenbedrijf Rotterdam op welke wijze de betrouwbaarheid van
kademuren kan worden beoordeeld en welke
aspecten hierbij moeten worden meegenomen.
Met dit onderzoek promoveerde ik aan de TU
Delft tot doctor in de weg- en waterbouwkunde.
Het proefschrift ‘Verbetering sterktebeoordeling van kademuren’ bracht nieuwe inzichten
die leidden tot een aanpassing van de Eurocode,
de Europese norm voor het toetsen van de
veiligheid van mogelijke bouwconstructie.

Nieuwe richtlijnen nodig

PRO MOV EN DU S

Alfred Roubos
PRO J EC T

Enhancing reliabilitybased assessments of
quay walls
WA AR

TU Delft, faculteit
Civiele techniek en
geowetenschappen

Een belangrijke eerste stap is te bepalen hoe
betrouwbaar een kade moet zijn. De vereiste
betrouwbaarheid hangt nauw samen met de
gevolgen van falen. Hoe hoger het faalrisico,
hoe hoger de benodigde betrouwbaarheid.
Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat
huidige betrouwbaarheidseisen specifiek zijn
afgeleid voor gebouwen en bruggen, terwijl
een kademuur vaak een heel ander risicoprofiel
heeft. Bij een gebouw speelt de onzekerheid in
wind- en sneeuwbelasting vaak een dominante
rol. De sterkte van grond is bij een kademuur
juist een onzekere factor. De gevolgen van falen
kunnen ook per type kademuur behoorlijk verschillen. Voor de commerciële kademuren zijn
economische overwegingen vaak maatgevend
voor de vereiste betrouwbaarheid, terwijl bij het
in stand houden van bestaande kademuren het
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Na het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid maakte ik veel faalkansberekeningen.
Dit gaf nieuwe inzichten. Zo bleken met name
tijdsonafhankelijke stochastische variabelen,
zoals de sterkte van grond, een grote invloed
te hebben op de faalkans van een kademuur.
Dit inzicht is cruciaal bij het beoordelen van
bestaande kademuren en mogelijk ook voor het
toetsen van andere geotechnische constructies.
De reden hiervoor is dat statistisch gezien de
kans groot is dat de werkelijke sterkte van een
kade hoger is dan destijds aangenomen in
het ontwerp. En dat deze kans toeneemt als
een kade ouder wordt, oftewel een ‘bewezen
sterkte’ heeft (Fig. 1A). Vanuit dit perspectief
daalt de faalkans in de loop der tijd en is een
bestaande kademuur die nog niet is bezweken
dus betrouwbaarder geworden. Als gevolg van

‘Een mooie stap voor innovaties’
Prof.dr.ir. Raphaël Steenbergen
Promotor
Ghent University & TNO

de Onderbouwing | #36

B) Effect van bewezen sterkte en degradatie
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01

Snel degraderende damwand/kademuur
Langzaam degraderende damwand/kademuur

Onzekerheid is volledig tijdsafhankelijk
Onzekerheid is deel tijdsafhankelijke
Onzekerheid is volledig tijdsonafhankelijk

Ontwikkeling van de faalkans rekening houdend met ‘bewezen sterkte’ (A) en effecten van ‘bewezen sterkte’ én degradatie (B). (Bron: proefschrift Alfred Roubos)

degradatie, bijvoorbeeld corrosie, neemt de betrouwbaarheid van een kade na verloop van tijd
echter weer af (Fig. 1B). Beide aspecten hebben
daarmee invloed op de betrouwbaarheid van
een kademuur.

tweede voordeel is dat direct inzichtelijk wordt
welke parameters de faalkans beïnvloeden. Op
basis van deze informatie kan dan veel gerichter
onderzoek uitgevoerd worden met als doel de
resterende faalkans nog verder te minimaliseren.

Tot op heden werden alleen de effecten van
degradatie meegenomen bij het toetsen van
bestaande kademuren. Het gevolg hiervan
kan zijn dat we in Nederland geconfronteerd
worden met een onnodig grote vervangingsopgave. Een logische stap is het opstellen van
een Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) om de
betrouwbaarheid van bestaande kademuren en
damwanden beter te kunnen bepalen.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek
is dat de levensduur van veel kademuren in de
Rotterdamse haven circa 35% langer is dan
tot nu toe werd verondersteld. Met de nieuw
verworven kennis gaat het Havenbedrijf opnieuw
de ontwerplevensduur van de kademuren van de
Rotterdamse haven beoordelen. Ik ben blij dat
mijn onderzoek bijdraagt aan het beter beoordelen en toetsen van kademuren en hoop dat
de inzichten ook nuttig kunnen zijn voor andere
geotechnische constructies.

Minimaliseren van faalkans
Om de ontwikkeling van de faalkans in de tijd
aan te tonen, heb ik tijdens mijn onderzoek
meer dan 75 miljard berekeningen gemaakt.
De verwachting is dat we in de nabije toekomst
veel vaker faalkansen gaan berekenen, waardoor
het niet meer nodig om veiligheidsfactoren toe
te passen omdat al rekening is gehouden met
de onzekerheid in ontwerpparameters. Een

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

“Het kijken naar het betrouwbaarheidsverloop in de tijd is een vernieuwde manier om de veilige restlevensduur van constructies te
analyseren. Bij het beoordelen van bestaande constructies blijven we vaak nog teveel denken vanuit het ontwerp van nieuwe constructies, waar een streefwaarde van de betrouwbaarheid geldt voor een levensduur van 50 of 100 jaar. Alfred heeft aangetoond dat
voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van kademuren het loont om het exacte verloop in de tijd te kennen. Dit vernieuwende
werk is naar mijn mening de eerste aanzet om voor kademuren, en hopelijk ook voor veel andere civiele constructies, een veilige
restlevensduur aan te tonen. Het betrouwbaarheidsdenken in een probabilistisch kader is de basis van het toetsen van constructies
en het loont om soms stil te staan bij de vraag of onze rekenregels nog passen bij dit kader of wijziging behoeven. Een mooie stap
voor innovaties op dit gebied”
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kunstig
verborgen
Met alle musea nog even dicht, is een dosis kunst nooit weg. James Turrell
stopt het wel ver weg: diep in de woestijn van Arizona maakt hij een
kunstwerk van de Roden Crater. Het wordt de overtreffende trap in zijn
serie Skyspaces (waarvan er ook een te zien is in museum Voorlinden).
Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

< Levenswerk

De Roden Crater is de
overgebleven krater van een
uitgedoofde vulkaan. Het gebied
heeft een doorsnede van bijna
vijf kilometer en is 400.000 jaar
oud. James Turrell kocht de krater
in 1979 om hier zijn levenswerk
te creëren. Zijn kunst bestaat uit
licht, lucht en astronomische
gebeurtenissen in plaats van
bijvoorbeeld verf en canvas. In de
eerste grote bouwfase werd meer
dan 1,3 miljoen kubieke meter
grond verplaatst om de kraterkom
vorm te geven. De ingreep op het
externe natuurlijke landschap is
geminimaliseerd.

Netwerk >
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De Sun | Moon Chamber, East Porta
en de Crater’s Eye zijn aan elkaar
el
gekoppeld via de Alpha (East) Tunn
en een verbindende tunnel naar
de Crater Bowl. Na voltooiing zal
het project 21 kijkruimtes en zes
tunnels bevatten.

r.com)

(Alle foto’s: James Turrell/rodencrate
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Kort
Ondertekening samenwerkingsverband
renovatie Piet Heintunnel

Checklist voor duurzame(re)
tunnelprojecten

De gemeente Amsterdam en de combinatie
Siemens Mobility en Heijmans Infra hebben
de alliantieovereenkomst getekend voor de
renovatie van de Piet Heintunnel. Vanaf dit
moment werken ze samen aan de voorbereiding en de uitvoering van het project.

De COB-werkgroep Duurzaamheid in kaart
heeft een checklist ontwikkeld om tunnelprojecten (verder) te verduurzamen. Met
de vragenlijst kunnen opdrachtgevers en
-nemers in kaart brengen hoe duurzaam het
tunnelproject is en waar nog kansen liggen.

De Piet Heintunnel is na ruim twintig jaar toe
aan renovatie. Er is groot onderhoud nodig
aan de civiele en bouwkundige delen. Ook zijn
de installaties en systemen in de tunnel en de
besturing ervan aan het eind van hun technische
levensduur. De werkzaamheden staan gepland
van april 2021 t/m juni 2022. In die periode is
de tunnel dicht voor al het wegverkeer.

In totaal zijn er 57
vragen geformuleerd,
verdeeld over vijf
duurzaamheidsthema’s:
energie, materialen,
omgeving, organisatie en veerkracht. De
vragen zijn met ja of
nee te beantwoorden,
zodat snel de ‘duurzaamheidsstatus’
van het tunnelproject
inzichtelijk wordt. Doordat de vragen over heel
concrete onderwerpen gaan, biedt de checklist
bovendien direct praktische handvatten om
duurzaamheid in de praktijk te brengen.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Parkeren op metrostation Rokin
Op woensdag 6 mei 2020 zijn de deuren geopend van parkeergarage Rokin. De Amsterdamse garage is gebouwd op het eveneens
ondergrondse metrostation dat daar voor de
Noord/Zuidlijn is aangelegd.
Parkeergarage Rokin heeft vijf verdiepingen.
Het metrostation eronder ligt op 21,5 meter
beneden NAP. Naast de parkeergarage ligt een
ondergrondse fietsenstalling. Die wordt naar
verwachting in de zomer van 2020 geopend. De
fietsenstalling biedt plaats aan 260 fietsen en
heeft een directe toegang tot het metrostation.
Ook boven metrostation Vijzelgracht is een
parkeergarage gepland. Dit wordt een volautomatisch autberging (VAB).
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Boren weer van start
Eind januari voltooide tunnelboormachine
Gaia de eerst tunnelbuis in de RijnlandRoute.
Na vervoer terug, heropbouw en inzegening
kan het boren van de tweede buis beginnen.
Na de eerste aankomst in de ontvangstschacht
is Gaia gedemonteerd en in delen over de weg
terug vervoerd naar de startschacht aan de
A4-zijde. Daar is de boor opnieuw opgebouwd.
Woensdag 7 mei 2020 volgde de inzegening,
een belangrijke traditie als voorbereiding op
het boorproces. Naar verwachting komt Gaia
over zo’n vijf maanden weer aan in de ontvangstschacht.

Doen

Lezen

Download de checklist vanaf www.cob.nl/
kennisbank.

CROW Infradagen
De CROW Infradagen zullen in 2020 online én
op verschillende momenten plaatsvinden. De
gebruikelijke bijeenkomst op Papendal eind
juni komt te vervallen.
Het thema van de CROW Infradagen is dit jaar
‘denken in mogelijkheden’. Het evenement is
bedoeld voor wie binnen bedrijfsleven, overheid,
branche- en belangenorganisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen meer wil weten
over nieuwe mogelijkheden voor de ondergrondse en bovengrondse infra in Nederland.
Mei en juni 2020 • www.infradagen.nl

Webinars slimme mobiliteit
Platform WOW organiseert samen met de
provincie Overijssel een reeks open, online
colleges over smart mobility.
De colleges vinden plaats in de periode van
15 mei tot en met 3 juli 2020. Deelname is
kostenloos. De gastsprekers gaan bijvoorbeeld in
op de digitaliseringsopgave van mobiliteitsdata
(19 juni 2020) en het verminderen van hinder bij
wegwerkzaamheden (3 juli 2020).
Mei en juni 2020 • www.platformwow.nl/agenda

Lezen met je oren
In april zijn de eerste
COB-podcasts opgenomen. Ter gelegenheid
van Flexival-tv gaan
de vraaggesprekken
over samenwerking in
de wereld van kabels en
leidingen.
In de ene podcast wordt Alfons van Marrewijk
geïnterviewd. Hij is bijzonder hoogleraar
bedrijfsantropologie aan de VU Amsterdam. In
de podcast laat Van Marrewijk zijn licht schijnen
over de samenwerking die nodig is om complexe
opgaven ten aanzien van ondergrondse kabels
en leidingen het hoofd te kunnen bieden.
De andere podcast is een interview met Han
Slootweg vanuit zijn rol als voorzitter van het
Platform Netbeheerders. Hij vertelt over het
programma integrale ketensamenwerking in de
ondergrond, waarin diverse organisaties, waaronder het Platform Netbeheerders en het COB,
gaan samenwerking aan kennisontwikkeling.
De podcasts zijn te beluisteren via uw
favoriete podcastapp. Ga hiervoor naar
anchor.fm/hetcob.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

GeoWeek
Door het coronavirus kon de GeoWeek eind
mei helaas geen doorgang vinden. Gelukkig
is het evenement verplaatst naar het najaar.
In de GeoWeek organiseren bedrijven, instellingen en overheden tal van activiteiten om
scholieren de geosector te laten ontdekken.
Denk aan grondboorcompetities, miniatuurdijkjes bouwen, grondwaterpeilen meten en
toekomsttuinen bouwen. Elk jaar doen zo’n
vijfduizend leerlingen mee aan de expedities.
28 sept. t/m 9 okt. 2020 • www.geoweek.nl

Terugkijken
Op het YouTube-kanaal van het COB kunt u
veel bijeenkomsten en items terugkijken.
• COBulletins
Korte filmpjes waarin coördinatoren en projectleiders vertellen wat er bij het COB gebeurt.
• Webinars
Onder meer over de structural health analyses,
het platform Geotechniek en digitale gereedschappen voor tunnelbeheer en -onderhoud.
www.cob.nl/youtube

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.
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PLATFORM

Waardevol ondergronds
ruimtegebruik
• Marc Verheijen, infratect
gemeente Rotterdam
• Daan Zandbelt, Rijksadviseur
voor de Fysieke Leefomgeving

PLATFORM

Duurzaamheid

PLATFORM

• Updates van de vijf
onderzoeksprojecten

Geotechniek

• Maak kennis met de
nieuwe coördinator

• Maak kennis met de
andere platformleden

• Ga in gesprek met de
projectleiders

• Praat mee over de
agenda voor korte en
lange termijn

COB-tv
VRIJDAG 12 JUNI 2020
ONLINE VANAF 13.15 UUR

www.cob.nl/12juni2020
De hoogtepunten uit alle
platformbijeenkomsten
en méér!

PLATFORM

Kabels en leidingen
• De ondergrond draait door

PLATFORM

• De Kabeltjeskrant met
fabels en feiten
• Tafelgesprek met
netbeheerder(s) over
zorgvuldig graven

PLATFORM

Beheer en
onderhoud

Tunnels en
veiligheid

• Carlo van de Weijer,
smart mobility TU/e
• Arie Bleijenberg,
innovatie en infrastructuur TNO

