
Bijeenkomst platform WOR
Ondergronds bouwen vanuit het perspectief van de aannemer en de vastgoedontwikkelaar

dinsdag 8 december 2020



Programma

9:30 Opening en toelichting bijeenkomst 

9:40 Ondergronds bouwen vanuit het perspectief van de ontwerpend aannemer

10:20 Ondergronds bouwen vanuit het perspectief van de vastgoedontwikkelaar

10:50 Ontwerpstudie BNA-TUd-COB 

PAUZE

11:00 Interactieve sessie: jaarplan platform WOR 2021

11:30 Afsluiting

dinsdag 8 december 2020



Platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik

Welke onderwerpen staan centraal?

◦ Gebruik van de ondergrondse ruimte in de stedelijke omgeving

◦ Integraal proces van ruimtelijk ontwerp 

◦ Multifunctionaliteit en gebruikswaarde voor de toekomst

◦ Ruimtelijke kwaliteit en het vergroten van belevingswaarde

Ontmoetingsplaats voor ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen), 
projectontwikkelaars, ontwerpende aannemers en bodemprofessionals

dinsdag 8 december 2020



Terugblik bijeenkomst 23 september jl.

Ondergrondse ontwikkeling stationszones

Conclusies:

• Samenwerking: verken de omgeving goed in de vroege voorfase, zoek elkaar op en vind een slimme 
samenwerkingsconstructie. 

• Cocreatie: onderzoek met elkaar de combinatie van functies en volg een integraal boven- en ondergronds 
planvormingstraject.

• Ontwerp: maak een flexibel toekomstgericht ontwerp. Sleutelwoorden: belevingswaarde, gebruikswaarde 
en toekomstwaarde.

• Behoefte aan:

◦ Functiewaaier met inspirerende voorbeelden

◦ Inventarisatie van mogelijke ondergrondse functies en functiecombinaties

◦ Kennis over de rol van het natuurlijke systeem
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Visie ontwerpend aannemer
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Lammermarkt Leiden 

Garenmarkt Leiden  



600 auto’s + 1600 fietsen

ondergrondse parkeergarage  
onder bovenbouw
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WAAROM?
Verschil in perspectief t.a.v. ondergronds bouwen:

▪ Leefbaarheid VS economie

▪ Meerkosten VS meerwaarde

▪ Korte termijn VS lange termijn

▪ Kansen VS risico’s

▪ Problemen VS oplossingen
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Verschil in perspectief t.a.v. ondergronds bouwen:

▪ Leefbaarheid VS economie

▪ Meerkosten VS meerwaarde

▪ Korte termijn VS lange termijn

▪ Kansen VS risico’s

▪ Problemen VS oplossingen

→ Complexiteit vraagt om integrale aanpak en kennisdeling



Meerkoste
n

Meerwaard
e

Gevoeligheid afweging ondergronds VS bovengronds bouwen:

Meerkosten

Meerwaarde

Ondergronds bouwen  | 9 december 2020  | Slide 13
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Meerkosten

Meerwaarde

Gevoeligheid afweging ondergronds VS bovengronds bouwen:

Ondergronds bouwen  | 9 december 2020  | Slide 14
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TRENDS 
▪ Verstedelijking

▪ Nieuwe contractvormen
→ juridisering 
→ risicomanagement

▪ Digitalisering & robotisering

▪ Verduurzaming & circulariteit 



VERSTEDELIJKING
▪ Toename bevolking in en rond de randstad

▪ Toename mobiliteit (vooral autoverkeer)

Bron:
Weblink

https://www.wlo2015.nl/wp-content/uploads/PBL_2015_WLO_Nederland-in-2030-en-2050_1558.pdf


Initiatief

NIEUWE CONTRACTVORMEN 

PvE

Traditioneel:   OG → Ontwikkelaar  → Architect  → Ingenieur  → Aannemer  → OG

Ontwerp 
(VO/DO/UO) Realisatie Gebruik Sloop

Traditioneel contract



Initiatief

NIEUWE CONTRACTVORMEN 

PvE

Traditioneel:   OG → Ontwikkelaar  → Architect  → Ingenieur  → Aannemer  → OG

Geïntegreerd:   OG + ON: Aannemer       OG (Design & Construct)
+ Ontwikkelaar → + Architect →

+ Architect  + Ingenieur OG+ON (DBFMO

Ontwerp 
(VO/DO/UO) Realisatie Gebruik Sloop

Traditioneel contract

Geïntegreerd contract



DIGITALISERING



DIGITALISERING & ROBOTISERING 



VERDUURZAMING

▪ Energietransitie:
→ reductie footprint in gebruiksfase (energieneutraal bouwen)
→ toename relatieve bijdrage footprint realisatiefase

▪ Stikstofdepositie in Nederland: 
0,6% afkomstig van de bouw

▪ Klimaattransitie:
7-10% CO2-uitstootafkomstig van de bouw
Beton wereldwijd de grote boosdoener
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▪ Energietransitie:
→ reductie footprint in gebruiksfase (energieneutraal bouwen)
→ toename relatieve bijdrage footprint realisatiefase

▪ Stikstofdepositie in Nederland: 
0,6% afkomstig van de bouw

▪ Klimaattransitie:
7-10% CO2-uitstootafkomstig van de bouw
Beton wereldwijd de grote boosdoener

▪ Circulaire economie:
Bouwagenda:
50% circulaire bouw in 2030 Bron:
100% circulaire bouw in 2050 Weblink

https://debouwagenda.com/actueel/downloads+en+brochures/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=955001


DOEL
Bundelen van kennis en ervaringen vanuit adviseurs/aannemers om:

▪ kennis van techniek en bodem zo vroeg mogelijk in het (beslissings)proces in te brengen,

▪ meerwaarde te optimaliseren 

▪ efficiënt en duurzaam te bouwen 

→ beter afwegingskader én betere beheersbaarheid

Planning:

Begin 2021: Start projectgroep aannemers en adviseurs

Eind 2021: Opleveren resultaat



THEMA’S OPTIMALISATIE MEERWAARDE:
▪ Beleving:

- Daglichttoetreding
- Sociale veiligheid
- …

▪ Toekomstbestendigheid:
- Duurzaamheid 
- Adaptiviteit
- Circulariteit

▪ Multifunctioneel gebruik:
- koppeling van ondergrondse functies
- …



Beleving en sociale veiligheid: 
vide door schijfwerking in parkeervloeren

Groninger Forum



REFERENTIEPROJECTEN GARAGES

Beleving en sociale veiligheid: 
Vide met glasdak door ronde 
vorm

Tender Lammermarkt Leiden 



Koppeling ondergrondse functies

AMFORA:
Voor 10 tot 15 miljard euro stelde Obladen zo'n 6 
miljoen vierkante meter ruimte aan de stad te 
kunnen toevoegen. 

Alle ruimte waar je niet hoeft te wonen kan je 
ondergronds maken, zegt hij. "Parkeergarages, 
bioscopen, fitnesscentra en winkels onder de 
grachten. Daglicht heb je daar echt niet nodig. 
Vuilniswagens en bestelauto's voor winkels, nu een 
grote ergernis omdat ze de boel ophouden, zouden 
allemaal naar beneden kunnen. Zo til je het leven 
van de Amsterdammer naar een hoger plan."

De Ring zou blijven bestaan, maar vanaf daar 
zouden alle auto's via speciale afritten alleen maar 
ondergronds de stad in kunnen "Overal waar water 
is, kan je dertig meter brede ondergrondse ruimte 
aanleggen.“

Bron: Parool (12 augustus 2017)
Visie op Amsterdamse binnenstad



THEMA’S EFFICIËNT BOUWEN:
▪ Bouw(kuip)principes

- keerwanden
- onderafdichting
- ruwbouw (in situ of prefab)
- geïntegreerde bouwprincipes

▪ Efficiëntie ondergrondse bouwvolumes:
- interactie met bovenbouw
- parametrische ontwerpoptimalisatie

▪ Faalkostenreductie:
- standaardisatie
- risicomanagement → Delft Cluster

https://www.kivi.nl/afdelingen/geotechniek/geonet/literatuur/delft-cluster


BOUWKUIPPRINCIPES
Keerwanden:
▪ stalen damwand 
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BOUWKUIPPRINCIPES
Keerwanden:
▪ stalen damwand 
▪ talud
▪ berlinerwand
▪ grondinjectie (hardgel)
▪ diepwand
▪ jet-grout-wand
▪ caisson / afzinkkelder
▪ CSM-wand
▪ boorpalenwand
▪ bevriezen, enz.

→ vrij uitkragend, met verankering of stempelraam?



BOUWKUIPPRINCIPES
Bemaling / onderafdichting:
▪ Open bemaling
▪ Natuurlijke kleilaag + drainage
▪ Spanningsbemaling
▪ Bodeminjectie (softgel)
▪ Onderwaterbeton



FUNDERINGSPRINCIPES
Op druk:
▪ Op palen
▪ Op staal (bedding)
▪ Op bedding + palen (paal-plaat)
▪ Op waterdruk
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▪ Trekpalen
▪ Gewicht constructie (bovenbouw)



FUNDERINGSPRINCIPES
Op druk:
▪ Op palen
▪ Op staal (bedding)
▪ Op bedding + palen (paal-plaat)
▪ Op waterdruk

Op trek (door waterdruk):
▪ Permanente bemaling/polder
▪ Trekpalen
▪ Gewicht constructie (bovenbouw)

Vele combinaties mogelijk…
maatwerk per project



Markthal Rotterdam

Stalen damwanden
Onderwaterbeton
Stempelraam
Paalfundering 
(trek en drukpalen)
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Geïntegreerd betonnen stempelframe -1 
vloer

Markthal Rotterdam

Permanente stalen damwanden
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INTEGRATIE ONDERWATERBETON IN KELDERVLOEREN

Filmpje ‘waarom integreren van onderwaterbeton: https://www.youtube.com/watch?v=JzghWzJ4xvw

https://www.youtube.com/watch?v=JzghWzJ4xvw


1. Innovaties in keldervloeren: niet stapelen, maar integreren!
2. Keldervloeren vergeleken: duurzaamheid en kosten gaan hand in hand
3. Waterdichte keldervloeren zijn geen utopie!
4. Waarom onderwaterbeton vaak niet “duur” is…

BLOGSERIE OVER KELDERVLOEREN

dinsdag 8 december 2020

https://www.abt.eu/actueel/blog/innovaties-in-keldervloeren-niet-stapelen-maar-integreren.aspx
https://www.abt.eu/actueel/blog/keldervloeren-vergeleken-duurzaamheid-en-kosten-gaan-hand-in-hand.aspx
https://www.abt.eu/actueel/blog/waterdichte-keldervloeren-zijn-geen-utopie-.aspx
https://www.abt.eu/actueel/blog/waarom-onderwaterbeton-vaak-niet-duur-is-.aspx


Albert Cuypgarage Amsterdam

Permanente stalen damwanden

Geïntegreerde keldervloer
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Albert Cuypgarage Amsterdam
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Albert Cuypgarage Amsterdam

Dragende 
voorzetwanden

Kolomvrij parkeren 
(ellipsvormige kolommen)

Geïntegreerde keldervloer
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ALBERT CUYPGARAGE 
KOSTENVERGELIJKING KELDERVLOER

Kostenbesparing: 
± € 600.000,-- (vooral in fundering)



PARAMETRISCH ONTWERPEN



FILMPJE

Bron: video en blog “Inzicht  door simulatie – Project PXXL Schiphol”:
https://www.abt.eu/actueel/blog/inzicht-door-simulatie.aspx

https://www.abt.eu/actueel/blog/inzicht-door-simulatie.aspx


BEOOGD PRODUCT
Doelgroep/gebruikers:

▪ Opdrachtgevers / ontwikkelaars → input haalbaarheidsstudies

▪ Architecten en stedenbouwkundigen → input ontwerp geometrie

▪ Hoofdaannemers en ingenieursbureaus → kennisdeling

Verschillende ideeën:

▪ Witboek?

▪ Webtool?
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RESUMÉ & FEEDBACK

Efficiënt bouwen:

▪ Bouw(kuip)principes
- keerwanden
- onderafdichting
- ruwbouw
- geïntegreerde bouwprincipes

▪ Efficiëntie bouwvolumes:
- interactie met bovenbouw
- parametrisch ontwerpen

▪ Faalkostenreductie:
- standaardisatie
- risicomanagement

Doel:
Bundelen van kennis 
en ervaringen vanuit 
adviseurs/aannemers.

Scope:
Ondergronds bouwen 
binnen de bebouwde 
kom.

Planning
Start en eind in 2021

Beoogd product: 
Witboek / webtool?

Thema’s:
Optimalisatie meerwaarde:

▪ Beleving:
- daglichttoetreding
- sociale veiligheid
- …

▪ Toekomstbestendigheid:
- duurzaamheid 
- adaptiviteit
- circulariteit

▪ Multifunctioneel gebruik:
- koppeling ondergrondse functies
- …
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AFSLUITING & COMMITMENT

Ruud Arkesteijn
Specialist ondergronds bouwen
M +31 6 - 830 40 630
rt.arkesteijn@mobilis.nl
LinkedIn.com/ruudarkesteijn

Mobilis B.V.
www.mobilis.nl

@opdrachtgevers/ontwikkelaars/architecten: Stuur feedback
@hoofdaannemers & ingenieurs: Meld je aan voor de projectgroep

Gijsbert Schuur

Coördinator Platform Waardevol Ondergronds Ruimtegebruik
085-4862410 / 06-10886051 

gijsbert.schuur@cob.nl

COB
www.cob.nl

mailto:rt.arkesteijn@mobilis.nl
https://www.linkedin.com/in/ruudarkesteijn/
http://www.mobilis.nl/
mailto:gijsbert.schuur@cob.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cob.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cf32aadef336746c7592b08d87fe7d3f3%7Cf81d21f61c2a48c4bdb3afd73305940c%7C0%7C0%7C637399982281052529%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=mGsbCg8lzRM9q8BQkXc25HUqOHS0oJKJbJ98Z7eYGzQ%3D&reserved=0


Vanuit het perspectief van een ontwerpend aannemer

ONDERGRONDS BOUWEN



Visie vastgoedontwikkelaars

dinsdag 8 december 2020



Wat ga  ik vertellen?

1. Korte introductie Mariëlle Wieman, ambassadeur COB

2. Presentatie interviews
1. Daan Klaase, planontwikkelaar NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)

2. Erik Prins, directeur Kabels & Leidingsystemen Heijmans | Algemeen Directeur Brinck

3. Cor Simons, directeur Bouw Van Wijnen West

4. Dennis van der Weijden, regio manager BAM Infra Regio West 

5. Rutger Reintjes, eigenaar Hout of the box 

6. René Kamperman, hoofd projectmanagement BPD

3. Conclusies en aanbevelingen

4. Contactgegevens

5. Interactie

dinsdag 8 december 2020



Interview Daan Klaase, Planontwikkelaar 
NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)
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• Lid RvC Woningcorporatie ZVH, Zaanstad



Interview Daan Klaase, Planontwikkelaar 
NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)

• NS Stations: exploitant van alle stationsvoorzieningen

• ProRail (participant COB): (ver)bouwt de stations

• NS Stations en ProRail: samen eigenaar van de stations

• ProRail is contact voor technische vragen over ondergronds bouwen

• Daan Klaase verwacht dat ondergronds bouwen zal toenemen, vooral op complexe 
locaties

• Trots op: station Delft; “hoe de rode loper daar voor de fietser is uitgelegd”

dinsdag 8 december 2020



Interview Daan Klaase, Planontwikkelaar 
NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)

• Expertise: Daan Klaase weet waar hij de kennis m.b.t. ondergronds bouwen kan halen. 
Vooral bij de ingenieursbureaus.

• Intern: circa 30 Technisch Ontwikkelaars (exclusief Team Onderhoud), verantwoordelijk 
voor o.a. verbouwingen, afbouw en nieuwbouw. Zijn vooral bouwkundig specialisten, niet 
civiel. 

• Daan Klaase heeft samen met de verantwoordelijken bij de projecten het meeste / beste 
overzicht over de projecten. Is geen (financieel of technisch) specialist op het gebied van 
ondergronds bouwen en wil en hoeft dat ook niet te zijn.
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Interview Daan Klaase, Planontwikkelaar 
NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)

• Vraagstuk NS Stations: Onder het spoor door of over het spoor heen? Spoor is een barrière 
van de hele stad.

• Men zegt dat over het spoor heen over het algemeen goedkoper is. Maar is dat op de lange 
termijn (50 tot 100 jaar) ook zo?

• Stelling Daan Klaase: Onder het spoor door is een veel duurzamere oplossing, die ook qua 
onderhoud (hoogstwaarschijnlijk) leidt tot lagere kosten. 

• Traverses hebben elke 30 jaar groot onderhoud nodig (veroudering en technische 
vervanging)

• Ondergrondse betonbak: ligt er voor 100 jaar. 

dinsdag 8 december 2020



Interview Daan Klaase, Planontwikkelaar 
NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)

• Vraag aan het COB: wat betekent het kostentechnisch voor de onderhoudsopgave als je 
kiest voor ondergronds bouwen, als je dat over de gehele levensduur / gebruiksduur 
beschouwt?

• Is het onderhoud minder intensief en dus goedkoper dan bovengronds op de lange termijn?

• Daan Klaase krijgt daarop geen antwoord. Verdient zeker nader onderzoek en verkenning! 

• Daan Klaase zou graag in een onderzoeksrapport onderbouwd willen zien of ondergronds 
bouwen over een langere termijn goedkoper is. Vanaf wanneer is dat dan aan de orde?
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Interview Daan Klaase, Planontwikkelaar 
NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)

• Onderzoeken bij parkeerexploitant: vergelijking bovengrondse en ondergrondse 
parkeergarage (o.a. energiehuishouding, schoonmaak en technisch onderhoud)

• Nieuw fenomeen: wateropvang. Voorbeeld ondergrondse fietsenstalling in Zwolle. 
Is benieuwd naar de ervaringen daarmee. Moeten ze de komende periode gaan 
ontdekken. Wat betekent dat qua onderhoud? 

• Credo Daan Klaase: je moet bouwen op de best bereikbare plek. Dat is duurzaam! 
Het is meer een maatschappelijk vraagstuk. Ondergronds bouwen is altijd duur(der). 
Dat geeft op zich niet, want de functies bij stations zijn wel op de best bereikbare plek 
gesitueerd. 
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Interview Daan Klaase, Planontwikkelaar 
NS Stations (onderdeel Nederlandse Spoorwegen)

• Er worden miljarden euro’s uitgegeven aan het faciliteren van het autoverkeer. We 
geven veel minder uit aan het faciliteren van voetgangers en fietsers. Terwijl juist lopen 
en fietsen erg duurzaam is. Daar mag best wat tegenover staan!

• Behoefte aan kennisproducten (zoals voorbeelden en kenniswaaier)? Ziet behoefte 
aan kennisproducten in de markt wel. Persoonlijk niet. In het vertrouwen dat het zich 
in de praktijk wel oplost. 

• Actieve bijdrage leveren? Nee, kost hem teveel tijd. Is geen prioriteit. Weinig te halen 
voor NS Stations. Verwijst naar ProRail (participant COB).
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Interview Erik Prins, Directeur Kabels & Leidingsystemen 
Heijmans | Algemeen Directeur Brinck

dinsdag 8 december 2020

• Bestuurslid Stichting Certificatieregeling 
Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

• Bestuurslid GOA Leidingtechniek



Interview Erik Prins, Directeur Kabels & Leidingsystemen  
Heijmans | Algemeen Directeur Brinck

• Beeld van ondergronds bouwen: het ligt heel vol, de ondergrond is druk. We zijn nog 
steeds te weinig innovatief met het gebruik van de ondergrondse ruimte. Het gaat nog 
steeds op de traditionele manier (geultje graven, kabeltje leggen).

• Zal er meer ondergronds gebouwd gaan worden? Ja, hoogspanningsverbindingen 
moeten zoveel mogelijk ondergronds komen, warmtevraagstuk (waar laten we die 
warmte?) en energietransitie. Toekomst: containervervoer, pakketvervoer, riool.

• Welke functies ondergronds? Parkeergarages zijn mooi voorbeeld. Ontmoedigen van 
parkeerdruk in de binnenstad. Logistiek/warehousing zou meer ondergronds kunnen 
(denk aan ‘buizenpost’). Buitenruimtes, waar nog ruimte is in de buitengebieden. 
Watermanagement, waaronder riool, hemelafvoerbeleid, waterhuishoudingsprobleem 
wordt steeds groter. Verdroging van dijken. Wonen op water, waarom niet meer 
ondergronds?
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Interview Erik Prins, directeur Kabels & Leidingsystemen 
Heijmans | Algemeen Directeur Brinck

• Heijmans: volop bezig met leefbaarheid en duurzaamheid. Steden, smart cities, 
Heijmans Energie, overkoepelend boven Heijmans Bouw, Vastgoed en Infra. 
Geothermie; vrij nieuw. Parkeergarages, tunnels, aquaducten. Projecten om steden 
bereikbaarder te maken, doorstroming te verbeteren (voorbeeld Zuidas, A1/A27)

• Trots op: warmtesingel door Breda, stad voorzien van warmte, mooie prestatie. WUR 
Wageningen: geothermie project. Wieringermeer: alle kabelverbindingen aangebracht 
(2017-2020). 

• Eigen expertise: Erik Prins is elektrotechnisch opgeleid en is generalist geworden. Veel 
bezig met certificering (nevenfuncties). Expertise zit in hoe het anders kan / moet.
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Interview Erik Prins, Directeur Kabels & Leidingsystemen 
Heijmans | Algemeen Directeur Brinck

• Wat mist Erik Prins in de markt op het gebied van kennisontwikkeling? Hoe kan 
iedereen opgeleid en gecertificeerd worden / blijven? Trajecten worden ontwikkeld 
met de ROC’s. Hoe krijgen we voldoende mensen opgeleid om de vraagstukken op te 
lossen? Probleem: vergrijzing onder personeel. Gebrek aan arbeidskrachten om hen 
ook versneld klaar te stomen voor de markt. Van gas af: hoe dan, met wie dan?

• Geen vooruitstrevende branche, weinig geld beschikbaar voor innovatie

• Stel, COB start een project op het gebied van ondergronds bouwen voor logistiek 
vastgoed: Heijmans zou daarbij zeker een rol willen / kunnen spelen!
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Interview Erik Prins, Directeur Kabels & Leidingsystemen 
Heijmans | Algemeen Directeur Brinck

• Kennisproducten (voorbeelden)? Ja, graag! Er is genoeg voor iedereen. Heijmans is 
bereid om voorbeelden te delen.

• Kennisproducten (functiewaaier): Ja. Vooral voor kleinere partijen is dat interessant.

• Meer kennisontwikkeling nodig? Ja, op het gebied van techniek en innovatie (hoe diep 
kunnen we boren; 1, 2 of 5 km?). Veel kennis over bijvoorbeeld geothermie wordt nu 
nog uit Duitsland gehaald. 

• Heijmans is participant van het COB. Twee collega’s van Erik Prins zijn actief binnen het 
COB: René Valkenburg en René Frinks

• Actieve bijdrage? Wil op verzoek graag een actieve bijdrage leveren, zelf of een of meer 
collega’s (van centrale projecten)
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Interview Cor Simons, Directeur Bouw Van Wijnen West
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Interview Cor Simons, Directeur Bouw Van Wijnen West

• Eigen specialisme Cor Simons: ondergrondse parkeergarages en bergingen. Opgeleid in de 
praktijk.

• Ondergronds bouwen van Van Wijnen; vooral voorzieningen voor mobiliteit, zoals 
parkeergarages en bergingen (opslag)

• Ondergronds bouwen is helaas nog steeds een technisch dure oplossing

• Mobiliteit zal gaan veranderen, dus ook de vraag naar en het aanbod van ondergrondse 
oplossingen daarvoor (OV, deelauto’s, fietsen, scootmobielen)

• Voor ondergronds wonen ziet hij vooralsnog geen toekomst. Voor (gedeeltelijk) ondergronds 
werken wel.

• Hij verwacht overigens niet dat er in de toekomst meer ondergronds gebouwd gaat worden 
dan nu
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Interview Cor Simons, Directeur Bouw Van Wijnen West

• Trots op o.a.: twee laags ondergronds parkeren naast De Hallen (Kwintijn), lastige opgave 
vanwege het naastgelegen Rijksmonument

• Kennisdeling: daaraan wordt bij Van Wijnen veel aandacht besteed. HR is hierin belangrijk. 
Veel door interne opleidingen, ook over ondergronds bouwen. 

• Indien expertise ontbreekt, dan wordt die specialistische kennis bij adviseurs ingehuurd.

• Per ondergronds bouwproject wordt een multidisciplinair team samengesteld, met 
teamleden binnen en buiten de organisatie. 

• Actief in (toekomstig ondergronds) logistiek vastgoed worden? Nee, past niet binnen 
focusgebieden van Van Wijnen. Hij ziet er ook weinig toekomst in, omdat dit in verhouding 
tot de logistieke centra door middel van staalconstructie met binnendozen te duur is.
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Interview Cor Simons, Directeur Bouw Van Wijnen West

• Vraag: hoe minimaliseren we de kosten voor ondergronds bouwen? Half verdiept uit 
te voeren daar waar mogelijk. 

• Vraag: Wat is (ondergronds) nog nodig qua capaciteit voor o.a. parkeergarages en 
wegen? 

• Kennisproducten (functiewaaier / voorbeelden)? Ja, interessant

• Hij blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het COB
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Interview Dennis van der Weijden, Regio Manager 
BAM Infra Regio West 
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Interview Dennis van der Weijden, Regio Manager 
BAM Infra Regio West 

• Ondergronds bouwen: voorbeeld Toronto. Amsterdam: fietsparkeergarages, dichtbij de 
stations. 

• Meer ondergronds bouwen in de toekomst: zou minder kunnen worden, mede 
vanwege corona. Mensen die de stad uitgaan. 

• Bij meer ondergronds bouwen, welke functies zullen dat dan zijn? Mobiliteit
(Amsterdam; van parkeergarage naar sportschool), Hyperloop, multifunctionele 
ruimten, niet meer voor een functie geschikt, ondergronds afvalsystemen
(Scandinavië, Spanje)

• BAM: focus op verstedelijking en mobiliteit: o.a. parkeergarages, fietsparkeren, 
rondom stations; tunnels, et cetera.
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Interview Dennis van der Weijden, Regio Manager 
BAM Infra Regio West 

• Trots op: fietsparkeergarage Mahlerplein, Amsterdam Zuidas

• Bovengronds pakt BAM Vastgoed op. Ondergronds doet BAM Infra. Gescheiden 
vakgebieden die elkaar ondersteunen!

• Kennisontwikkeling: eigen experts worden daarvoor geraadpleegd (BAM Infraconsult), 
ook externe ingenieursbureaus, zoals Royal HaskoningDHV, Arcadis en Movares of 
specialistische onderaannemer(s) worden ingehuurd.

• Logistiek ondergronds bouwen project: best interessant, hoe gaan we steden verder 
ontwikkelen, afval inzamelen, et cetera? Vraag aan het COB: hoe gaan we ook om met 
ruimte, mobiliteit?

• Betrokken/bijdrage leveren? Ja, Dennis van der Weijden levert graag een bijdrage.
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Interview Dennis van der Weijden, Regio Manager 
BAM Infra Regio West 

• Ondergronds bouwen mag zeker nog wel een boost krijgen. Draagt graag bij om de 
mogelijkheden verder te onderzoeken.

• Vraagstuk: Hoe verdroging van de bodem voorkomen in binnenstedelijk gebied?

• Kennisproducten (voorbeelden)? Ja, daaraan is zeker behoefte

• Kennisproducten (functiewaaier)? Ja, ook zeker aan AM vragen! Dennis van der Weijden 
geeft relevante contactpersoon door.

• BAM is participant van het COB
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Interview Rutger Reintjes, eigenaar Hout of the box 

dinsdag 8 december 2020



• Ontwerper en bouwer

• 38 jaar actief in houtbouw / woningbouw 

• Veel ervaring in (westkust) Canada; daar zijn ze gewend om deels ondergronds te 
wonen

• Luxe woningbouw in Nederland; vaak met kelder 

• Hoe kan houtbouw – los van CO2 – gestimuleerd kan worden bij consumenten?

• Mensen zouden moeten gaan vragen om houtbouw
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Interview Rutger Reintjes, eigenaar Hout of the box 



• Term ondergronds bouwen is nogal ‘zwaar’; associatie met doodgaan en criminaliteit. 
Suggestie; verdiept of ‘in de grond’ bouwen. Vergelijking; hout-skelet-bouw 
veranderen in hout-frame-bouw.

• Ondergronds bouwen: alles wat niet in het straatbeeld hoeft, wordt onder de grond 
gestopt (installaties, kabels, parkeergarages).

• Andere functies ondergronds naast woningbouw: horeca, winkels. Met auto 
ondergronds rijden en daar blijven voor die functies. Heeft daar ideeën / concepten 
voor ontwikkeld.

• Wil daarover begin volgend jaar (januari / februari 2021) graag met het COB 
brainstormen. Commerciële ondergrondse ruimtes bij benzinestations. Heeft daarvoor 
verdienmodellen ontwikkeld. 
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Interview Rutger Reintjes, eigenaar Hout of the box 



• Verwachting: er gaat zeker meer ondergronds gebouwd worden. Is nog wel een grote 
uitdaging! Moet wel aangejaagd worden. Moet niet blijven hangen op het niveau van 
parkeergarages.

• Rutger Reintjes beschouwt de begane grond al ondergronds. Slaapkamers kunnen 
zeker ondergronds. 

• Ook in Nederland; voorbeelden waarvan minimaal 1/3 ondergronds is gerealiseerd: 
slaapkamers, kelders, garages, et cetera.

• Trots op: luxe woning in Hollandsche Rading
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Interview Rutger Reintjes, eigenaar Hout of the box 

• Logistiek ondergronds: ja, maar er kan veel meer ondergronds. Daarboven kunnen ook 
woningen en een ziekenhuis worden gerealiseerd.

• Wat kan in Nederland? Wat laten Bouwbesluit en bestemmingsplannen toe tot op 
heden? Verdient nader onderzoek, hoe dat zit. Dat wetgeving geen belemmering hoeft 
te zijn voor meer ondergronds bouwen.

• Toekomst voor waterwoningen; als het op het water kan, kan het ook onder 
water/ondergronds!

• Dozen opstapelen; een kant opengraven; voldoende daglicht. Is niet complex!

• In Nederland: bouwcultuur lastig om te doorbreken
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Interview Rutger Reintjes, eigenaar Hout of the box 

• Kennisproducten (voorbeelden)? Ja, kan laagdrempelig werken. Vooral voor de mensen 
die het nog niet weten. Van het vergaren, bundelen en verspreiden van informatie is 
Rutger Reintjes een voorstander. Het begint bij het verstrekken van informatie. 

• Mensen zoeken op kelders bouwen, niet op ondergronds bouwen. Mensen moeten de 
kennis wel kunnen vinden!

• Kennisproduct (functiewaaier)? Ja, goed om een tastbaar product te maken. Boek op 
het bureau. Idee: Tools als een spel ontwikkelen. Spel; Ondergronds Monopoly
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Interview René Kamperman, 
Hoofd Projectmanagement BPD
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Interview René Kamperman, 
Hoofd Projectmanagement BPD

• Ondergronds bouwen: bergingen, parkeergarages, warmte en aansluitingen

• BPD is altijd heel kritisch t.a.v. ondergronds bouwen. Is altijd een kostenpost en nooit 
een opbrengstenpost. 

• Meer ondergronds bouwen in de toekomst: enerzijds bij verdichting, zou je meer 
ondergronds gaan bouwen. Anderzijds is mobiliteit aan het veranderen, waaronder de 
parkeerbehoefte (grote ruimteverslinder). 

• Verwachting: Ondergronds bouwen zal niet in gelijke mate toenemen als de capaciteit 
die ze er bij moeten zetten in de binnensteden. In de buitengebieden zal ondergronds 
bouwen zo nu en dan voorkomen, maar BPD verwacht niet veel ondergrondse 
projecten.
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Interview René Kamperman, 
Hoofd Projectmanagement BPD

• Alle activiteiten van BPD zijn gebonden aan de normen voor daglicht

• Trots op ondergrondse bouwprojecten: kwaliteit en uitstraling van parkeergarages is 
enorm verbeterd: ruimte parkeervakken, kleurgebruik, veiligheid, energiegebruik, 
verlichting. Project: The George, Zuidas Amsterdam en parkeergarage op 
Oosterdokseiland.

• Eigen expertise BPD/team: Decentraal: 80/90 projectmanagers, aantal hebben veel 
expertise op het gebied van parkeergarages. Centraal: afdeling bouwzaken, daar zit 
veel expertise over constructie, kosten, techniek en risico’s. 

• Als gebiedsontwikkelaar wil BPD regisseur (generalist) zijn. Als BPD extra informatie 
nodig heeft, dan huren ze (specialistische) adviesbureaus in. 
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Interview René Kamperman, 
Hoofd Projectmanagement BPD

• Ondergronds logistiek vastgoed: mooi als er ondergrondse verzamelcentra komen. 
Busjes die niet meer door de binnensteden hoeven te rijden. In de binnenstad is er nog 
maar weinig ondergrondse ruimte ‘over’. Buitengebieden: nadeel van Nederland, we 
zitten al laag qua waterspiegel. Suggestie: maak een heuvellandschap, gedeeltelijk 
ondergronds.

• Kennisproducten (voorbeelden): innovaties op het gebied van interieur en bijvoorbeeld 
parkeren zijn voldoende aanwezig; vakbladen en websites. 
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Interview René Kamperman, 
Hoofd Projectmanagement BPD

• Kennisproducten (functiewaaier): Is zeker voor de retail sector interessant, noemt 
voorbeeld Toronto (klimaat). In woningbouw weten we precies wat de mogelijkheden 
zijn. Is wel elke keer maatwerk. Wonen onder de grond is maar heel beperkt mogelijk. 
Bouwbesluit: er moet een bepaald oppervlakte van daglicht worden voorzien. Nooit 
mogelijk om meer dan 40% ondergronds te realiseren. Daglichttoetreding is 
gezondheid technisch noodzakelijk, dus geen noodzaak tot aanpassing van het 
Bouwbesluit.

• Vraag aan het COB: het omslagpunt is interessant; welke opbrengsten en welke 
kosten staan er tegenover ondergronds bouwen? Bij BPD is de ruimte bovengronds 
nodig vanwege het daglicht. Bij retail kan veel meer ondergronds, maar personeel 
moet wel genoeg daglicht krijgen (Arbowetgeving). 
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Interview René Kamperman, 
Hoofd Projectmanagement BPD

• Wil BPD kennisdelen? Ja, als er een vraag is, willen ze zeker hun ervaring delen.

• Actief worden bij een mobiliteitsplatform zou wel interessant kunnen zijn voor BPD.
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Conclusies 

• Visie op / verwachting van ondergronds bouwen

◦ Er gaat meer ondergronds gebouwd worden, zoals hoogspanningsverbindingen, 
warmtevraagstuk, energietransitie en (openbaar) vervoer

◦ Uitdaging; het is al wel druk ondergronds, vooral binnenstedelijk

◦ Probeer de buitengebieden beter te benutten voor ondergronds bouwen

◦ Er is nog te weinig (geld beschikbaar voor) innovatie

◦ Vooral (nog) focus op parkeergarages en bergingen, nog (te) weinig op andere categorieën, zoals 
woningen, kantoren, horeca, winkelcentra, containervervoer, ondergrondse afvalsystemen en 
logistiek vastgoed

◦ Er zullen vooral meer multifunctionele ondergrondse ruimten gebouwd worden

◦ Mogelijk ook meer gedeeltelijk ondergronds bouwen (heuvellandschappen)
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Conclusies

◦ Uitdaging: onvoldoende vakkundig personeel beschikbaar om (ondergrondse) bouwprojecten 
te realiseren (o.a. door vergrijzing)

◦ Eigen observatie: boven- en ondergronds bouwen zijn binnen de organisaties (nog) sterk 
gescheiden werelden, bovengronds: bouw/vastgoed, ondergronds: infra

• Kennisbehoefte / Kennisontwikkeling

◦ Generalisten, huren specialisten (o.a. ingenieursbureaus) in voor specialistische vragen

◦ Veel kennis over ondergronds bouwen is binnen de eigen organisaties aanwezig, o.a. via 
interne opleidingen

◦ Kennisontwikkeling is nodig op het gebied van techniek en innovatie, o.a. geothermie (kennis 
wordt nu uit Duitsland gehaald)
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Aanbevelingen

• Nader onderzoek 

◦ Wat betekent het kostentechnisch voor de onderhoudsopgave als je kiest voor ondergronds 
bouwen, als je dat over de gehele levensduur / gebruiksduur beschouwt?

◦ Is het ondergronds bouwen van logistiek vastgoed / ondergrondse verzamelcentra in de 
buitengebieden een mogelijke oplossing voor de verdozing langs snelwegen en de 
verkeersdrukte in binnensteden?

◦ Wat betekent de veranderende vraag en het aanbod van mobiliteit voor ondergronds bouwen 
(o.a. parkeergarages, wegen, openbaar vervoer, fiets- en voetgangersvoorzieningen)?

◦ Hoe kan de verdroging van de bodem worden voorkomen in binnenstedelijk gebied?
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Aanbevelingen

• Nader onderzoek (vervolg)
◦ Wat kan Nederland leren van Canada op het gebied van ondergronds bouwen? Welke 

vastgoedcategorieën kunnen ook in Nederland (meer) ondergronds worden gebouwd?

◦ Is hout een toekomstbestendig materiaal om (ook) ondergronds meer te gaan gebruiken?

◦ Vormt de Nederlandse wet- en regelgeving (o.a. Bouwbesluit, Arbowetgeving en 
bestemmingsplannen) een belemmering om meer ondergronds te gaan bouwen? Zo ja, wat is 
nodig om deze belemmeringen weg te nemen?

• Ontwikkelen van kennisproducten 
◦ Totaaloverzicht voorbeelden ondergronds bouwen (boek, website, spel/tool)

◦ Functiewaaier ondergronds bouwen (boek, website, spel/tool)

• Imago ondergronds bouwen verbeteren

• Zichtbaarheid ondergronds bouwen vergroten
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Contactgegevens

• Mariëlle Wieman, ambassadeur COB

• marielle.wieman@cob.nl

• 06-15828212
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Ontwerpstudie BNA-TUd-COB
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Ontwerpstudie BNA-TUd-COB

Doel: ruimtelijk rendement van de stad vergroten door integraal en multifunctioneel 
ruimtegebruik. Vertrekpunt: gebouw, openbare ruimte en ondergrond.

• Centrale vraagstelling: Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare 
ruimte, ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en 
waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving? 

• Gezocht: 
◦ 5 cases in Nederland en Vlaanderen
◦ Publieke en/of private partijen die case en ontwerpvergoeding inbrengen

• Traject en producten:
◦ Q1 2021: Ontwerpteams met ruimtelijke ontwerpers, ingenieurs en andere disciplines formeren en 

contracteren.
◦ Q2/Q3 2021: uitvoeren ontwerpstudie door teams plus masterclasses
◦ Q1 2022: publicatie
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PAUZE
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Jaarplan 2021
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Doel 2021

Het bereiken van the Next Level in het ondergronds ruimtegebruik
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Wat: onderzoeksvraagstukken
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ONTWERP
- Impuls ruimtelijke o.g. kwaliteit
- Meervoudig o.g. ruimtegebruik

- Adaptief ontwerpen

VASTGOEDONTWIKKELING
- Max. gebiedsopbrengst (> €/m2)

- Valoriseren immateriële baten

BOUWTECHNIEK
- Innovatieve bouwtechniek
- Circulariteit en adaptiviteit

- Geotechniek



Wie: doelgroepen platform
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Hoe: vorm en deliverables

Essentie:

• Leertraject met platformbijeenkomsten

• Kennisvragen uit platformbijeenkomsten opvolgen d.m.v. start ups voor projecten

• Leerlessen vastleggen in witboek
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Hoe: platformbijeenkomsten 2021
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Accent bijeenkomst Interactief
Datum bijeenkomst 

(voorstel)

Ondergronds ruimtegebruik vanuit 
vastgoedkundig en financieel perspectief Van object naar systeem Q1

Innovatieve bouwtechnieken Van object naar systeem Q2

Ondergrondse ruimtelijke kwaliteit Van object naar systeem Q3

Staalkaart voorbeelden en functies Van object naar systeem Q4

In iedere bijeenkomst:
• Vast programma met drie sporen, iedere bijeenkomst eigen accent
• Aansprekende locatie (fysiek of als concrete casus)
• Spreker uit wetenschap/onderzoekswereld
• Follow up van projecten



Hoe: projecten 2021
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Welke projecten Deliverable project

Visie ontwerpende aannemers
Overzicht trends en ontwikkelingen vanuit 

perspectief aannemers →Input voor witboek

Ontwerpstudie BNA-TUd-COB
Mooi vormgegeven publicatie met innovatieve 

ontwerpen

Staalkaart ondergronds bouwen
Overzicht o.g. bouwprojecten en mogelijke 

functies in de ondergrond

Witboek ondergronds bouwen Witboek



Projecten 2021

OPROEP:

• Projectleiders voor projecten Staalkaart en Witboek

Wat wordt van projectleider verwacht:

• Opstellen kort plan van aanpak 

• Uitvoering geven aan het plan samen met een diverse groep enthousiaste mensen
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Zijn er vragen? 


