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9 Rijkswaterstaat en Savera III ontwikkelen 
samen oplossing voor zinkvoegen
In het contract voor de renovatie van de Hei-
nenoordtunnel is nog niet alles vastgelegd. 
Voor de zinkvoegen gaan opdrachtgever en 
opdrachtnemer samen op onderzoek uit.

10 ‘Ik ben nooit eerder een voorbeeld 
geweest’
Van dakloos en kansarm naar een vaste 
baan bij Vattenfall. Met intensieve begelei-
ding heeft Ayoub Boumansour (21) zich in 
anderhalf jaar tijd opgewerkt tot een zeer 
gemotiveerde monteur warmtenet.

12 DIALOOG • Nieuwe fietsenstalling aan IJzijde 
Amsterdam Centraal
Sinds de uitvraag trekken Van Hattum 
en Blankevoort en architectenbureau 
VenhoevenCS als team op. De gemeente
streeft naar een fietsenstalling die mensen 
verleidt om hun fiets er te stallen.
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11 DE VISIE VAN... Robbert Ephraïm, Mijnaansluiting
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6 Circulair wordt het nieuwe normaal
Met de vele tunnelrenovaties in het 
vooruitzicht nodigen Techniek Nederland en 
het COB partijen uit om op expeditie te gaan 
en te ontdekken hoe circulariteit kan worden 
ingevuld voor tunneltechnische installaties.

17 Enorme belangstelling voor Beyond a 
tunnel vision 2020
Het Europese online congres op 27 november 
2020 maakte zonneklaar dat er in Europa veel 
behoefte is aan internationale samenwerking 
rond tunnelrenovatie.

18 ‘Dat is de gave van het COB’
Na twee volle termijnen van vier jaar hebben 
Jan Willemsen (voorzitter) en Gert-Jan Ver-
meulen per 1 januari 2021 afscheid genomen 
van het bestuur van het COB.

20 UIT DE SCHOOL GEKLAPT Levenscyclusbeheer bij klimaatverandering

22 ZO KAN HET OOK Verkokering

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

14 Ervaringen delen tijdens achtmaal 
renoveren
Liefst acht rijkstunnels in Zuid-Holland 
staan op de nominatie om te worden 
gerenoveerd. Binnen het project Tunnel-
renovaties Zuid-Holland (PTZ) wordt hard 
gewerkt aan een ombouwstrategie.

16 Ketenproces met gezamenlijke 
verantwoordelijkheid
In de strijd tegen graafschade betrekt Evides 
Waterbedrijf de ‘huisaannemers’ op basis 
van de eigen risicoinventarisatie al in de 
ontwerpfase bij projecten.
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Onderonsje?

Mail hem naar info@cob.nl 

en wie weet schittert uw 

verhaal volgende keer in 

deze rubriek.Stel, je heet Robin. Je hebt een goed stel 

hersens en bekijkt de wereld met frisse 

ogen. Je laat je niet snel uit het veld slaan; 

met een beetje creativiteit en gezond ver-

stand zijn de meeste problemen volgens 

jou wel op te lossen. Dat had je vroeger al; 

de buurjongen kwam jou altijd om hulp 

vragen. Docenten waren daarentegen niet 

altijd blij met je. Je nam zelden zomaar 

iets van ze aan en stelde vaak kritische 

vragen. Doordat je wel hard werkte en 

goede cijfers haalde, kwam je ermee weg.

Met je broer en zus kon je het thuis goed 

vinden. Al werd je er wel gek van dat je 

broer telkens allerlei wilde plannen had, 

maar nooit eens doorpakte. Hij kwam 

altijd te laat, ook zo irritant. Met je zus 

kon je beter overweg. Jullie konden je 

vaak uren vermaken met het inventari-

seren van alle boeken in de boekenkast. 

Dan maakten jullie een schema waarin 

je precies kon terugzien welke boeken bij 

welk genre hoorde. En na afloop gingen 

jullie dan taart eten en muziek luisteren.

Een van je leukste jeugdherinneringen is 

die van Kerst 2010. Je tante was net ver-

huisd naar Australië en jij bedacht een 

manier om toch samen Kerst te vieren. Je 

regelde een zaaltje, zocht uit hoe Skype 

werkte en struinde de stad af naar de per-

fecte kerstboom. Ook 

schreef je uitno-

digingen naar al 

je familieleden. 

Dat moest best 

precies gebeu-

ren, want je wilde 

indruk maken op 

oom Lodewijk die 

docent Nederlands 

was. De dag werd 

een groot succes.

Komt dit verhaal je 

bekend voor? Mis-

schien niet op de letter 

nauwkeurig, maar je herkent 

jezelf in de voorbeelden? Neem dan even 

contact op met het COB, want dan hebben 

we een baan voor je.

Het COB-team

Er was eens 
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COB-UPDATE

Tunneldag 2021

Als deze Onderbou-
wing op de mat valt, is 
de Tunneldag waar-
schijnlijk nét achter de 
rug. Het eerste grote 
COB-evenement van 
2021 had een overvol 
programma.

Aanleiding voor de Tunneldag was de afronding 

van het eerste tunnelprogramma. Voor alle 

resultaten is een filmpje gemaakt waarin 

binnen 30 seconden een toelichting wordt 

gegeven. Dat is ook gedaan voor de nieuwe 

plannen, want het COB-netwerk gaat natuurlijk 

gewoon door, zie ook het berichtje hiernaast 

over de ontwikkellijn Digitaal.

Lees en zie meer via www.cob.nl/tunneldag.

Nieuwe participanten

Drie vernieuwde 
groeiboeken

In 2020 is er hard gewerkt aan het 
updaten en aanvullen van drie groei-
boeken; de digitale naslagwerken over 
energiereductie, cybersecurity en 
renoveren.

De maatregelencatalogus Energiereductie in 
tunnels beschrijft, zoals de naam al aangeeft, 

manieren om het energieverbruik van een tunnel 

terug te dringen. De nieuwe versie is onder meer 

uitgebreid met maatregelen voor energiereductie 

tijdens de bouwfase, en wel vanuit ervaringen bij 

de Rotterdamsebaan.

Het groeiboek Cybersecurity tunnels is geactua-

liseerd en anders geordend om de toegankelijk-

heid te verbeteren. Daarnaast verwijst het boek 

naar twee nieuwe hulpmiddelen: een publicatie 

over cybersecurity in relatie tot tunnelveiligheid 

en een quickscan voor het ‘meten’ van de digitale 

weerbaarheid van een infraobject en -organisatie.

Voor het groeiboek Renoveren is de inhoud uit 

twee eerdere groeiboeken gecombineerd, opge-

frist en aangevuld. Enerzijds worden er ‘harde’ 

(technische) oplossingen beschreven om hin-

derarm te renoveren, anderzijds wordt de ‘zachte 

kant’ (proces, organisatie, communicatie, etc.) 

belicht vanuit opgedane praktijkervaringen.

Alle groeiboeken zijn te vinden via www.cob.nl/
groeiboeken.

Doorprogrammering ontwikkellijn Digitaal

Het programma tot 2030 voor de ontwikkellijn Digitaal wordt op 28 januari 2021 
gelanceerd. Vijf werkpakketten met in totaal zeventien projecten, waar u aan kunt 
meedoen.

Wat hebben we geleerd van het eerste tunnel-

programma, waar willen we staan in 2030 en 

hoe komen we daar? Deze vragen zijn samen met 

het netwerk beantwoord vanuit drie perspec-

tieven: tunnelveiligheid, beheer en onderhoud, 

en technische ontwikkelingen. Tweeënze-

ventig (!) experts uit het COB-netwerk zijn in 

negen themagroepen aan de slag gegaan om de 

opgaven nader te beschouwen. Op basis van hun 

resultaten is het programma voor digitalisering 

opgesteld. Er zijn vijf werkpakketten met in totaal 

zeventien projecten, zie het schema hieronder. 

Het eerste werkpakket richt zich op het ontwikke-

len van basiskennis die voor alle andere projecten 

van belang is, zoals op het gebied van cultuur 

en kosten-baten (businesscase). Kern van het 

programma is het ‘digitaal groeimodel tunnels’ 

(DGT, werkpakket 2) waarbij in en bij de tunnels, 

samen met de tunnelbeheerders, de digitale 

ontwikkeling wordt vormgegeven. Werkpakketten 

3, 4 en 5 omvatten projecten specifiek gericht 

op respectievelijk tunnelveiligheid, beheer en 

onderhoud, en techniek.

www.cob.nl/tunnelprogramma/digitaal

• Delta Ground Mechanics heeft zich aangeslo-

ten bij het COB. Een welkome aanvulling voor 

het platform Geotechniek.

• Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van 

Nederland en heeft dus veel kennis van en er-

varing met ondergrondse kabels en leidingen.

• Powercast biedt producten zoals funderingen, 

trekputten en aansluitsets om de opgaven 

zoals de energietransitie het hoofd te bieden.

• Infra Kompas richt zich op complexe, multi-

disciplinaire infra- en bouwprojecten. In hun 

team zit onder meer COB-coördinator Arjan 

Tromp.

• Innocy is nieuw, maar toch ook weer niet: 

onder deze naam zijn NedMobiel en Proficium 

samengegaan, twee trouwe participanten van 

het COB. 

Meer informatie over participeren en de betrokkenheid van de participanten: www.cob.nl/participeren.
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In focus

Autovrij 
terrein
De voormalige 
Meelfabriek in Leiden 
wordt herontwikkeld 
tot een woon- en 
werkgebied. Onder de 
toekomstige daktuin komt 
een drielaagse ondergrondse 
parkeergarage.

In 1988 moest De Meelfabriek in Leiden de 
deuren sluiten. Het complex met meerdere 
kolossale gebouwen stamt uit de periode 
1896 tot en met 1960. Sinds 2016 wordt er 
gewerkt aan een herbestemming. De oude, 
industriële gebouwen worden gerenoveerd 
en er worden nieuwe gebouwen toegevoegd. 
Het wordt een plek om te wonen, werken en 
recreëren. Een groot deel van het complex is 
een rijksmonument, waarvan het bestaande 
uiterlijk en karakter zo veel mogelijk wordt 
gehandhaafd. Het wordt een plek om te 
wonen, werken en recreëren.

Onderdeel van de herontwikkeling is de bouw 
van een drielaagse, ondergrondse parkeer-
garage van 80 x 40 meter onder een toekom-
stige daktuin, zodat het terrein autovrij blijft. 
De parkeergarage is in opdracht van Van der 
Wiel Bouw gebouwd door Van Hattum en 
Blankevoort. Van Hattum en Blankevoort 
heeft een team van experts om zich heen 
georganiseerd voor de bouwkuip: Martens 
en Van Oord (ontgravingsdeskundige), Sterk 
(damwandspecialist), VSF (funderingsexpert) 
en DCN (ervaren duikbedrijf). De bouw is in 
de zomer van 2018 van start gegaan. 

Er werd tot twaalf meter diep gegraven; bijna 
net zo diep als de funderingspalen van de 
monumenten die op het terrein staan. Binnen 
deze bouwkuip zijn trillingsarm bijna 500 
boorgaten van 33 meter diep gerealiseerd om 
prefab betonnen palen van 21 meter lang te 
plaatsen. De palen werden op twaalf meter 
onder het maaiveld afgewerkt.

Eind 2020 was de parkeergarage zo goed als 
klaar. Om dat te vieren, werd er een muzikale 
ode opgenomen. Midden in de parkeergarage 
zijn boormachine, zaag, emmers, verfblikken 
en andere bouwattributen ingezet om een 
bijzondere drumsolo te creëren.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

(Foto: Carel Kramer Fotografie)
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Circulair wordt het 
nieuwe normaal

De overheid streeft ernaar dat in 2050 de 

Nederlandse economie volledig circulair is. 

Rijkswaterstaat en ProRail willen al vanaf 2030 

circulair werken. Het COB en Techniek Nederland 

anticiperen daarop. Met de vele tunnelrenovaties in het 

vooruitzicht nodigen ze partijen uit om op expeditie te gaan 

en samen te ontdekken hoe circulariteit kan worden ingevuld 

voor technische installaties in en rondom tunnels. Een gesprek met 

Onno Sminia, Esther van Eijk en Ruben van Ardenne, het organiserende 

team van TechniekNL en het COB.

TUNNELS

NETWERK&COB

“Voor velen is 2030 misschien nog ver weg, maar 
als je je realiseert wat circulair werken inhoudt, dan 
begrijp je dat je niet langer kunt dralen”, stelt Van 
Eijk. “Circulair betekent namelijk dat je voor produc-
ten geen primaire grondstoffen meer mag en kunt 
gebruiken, maar alleen nog secundaire grondstoffen. 
De aarde is geen onuitputtelijke bron en daarom 
gaan we over op het hergebruiken van eerder gewon-
nen materialen. Neem koperdraad. Voor de productie 
daarvan mag je in de toekomst geen kopererts meer 
delven, maar moet je gebruikmaken van koper dat je 
terugwint uit bijvoorbeeld afgedankte elektronica of 
kabels. Dat vergt een heel andere manier van werken 
en dan is tien jaar heel weinig.”

Vooronderzoek
“Het afgelopen jaar hebben we een vooronderzoek 
gedaan naar circulair werken”, stelt Sminia. “We 
hebben gekeken of er binnen de sector belangstel-
ling is voor een depot of virtuele marktplaats voor 
gebruikte tunneltechnische onderdelen. Tot nu toe 
worden elektrotechnische en werktuigbouwkun-
dige onderdelen die vrijkomen bij infrastructurele 
projecten zelden voor andere projecten en bedrijven 
beschikbaar gesteld. Dat vinden we jammer, omdat 
veel van deze onderdelen nog een waardevolle 

restlevensduur hebben. Voor het onderzoek 
hebben we als eerste advies ingewonnen bij een 
bestaand materialendepot. Daarna hebben we 
online een enquête gehouden onder de leden van 
het COB en andere geïnteresseerden. Vanuit circa 
vijftig partijen is de vragenlijst ingevuld en uit hun 
antwoorden blijkt dat 75% zou willen participeren 
in een ‘depot’.”

Lef
Van Eijk: “Nu willen we een vervolgstap zetten en 
echt aan de slag gaan met circulariteit. Daarvoor 
zoeken we partijen die lef hebben, durven te 
experimenteren en met elkaar het avontuur willen 
aangaan om te ontdekken wat circulair werken 
allemaal betekent. Als je weet dat je over een aantal 
jaren verplicht bent om secundaire materialen te 
‘oogsten’ uit bestaande infrastructuur, is het slim 
om nu al na te denken wat je er bij een renovatie het 
beste in kunt stoppen. Dat is niet alleen belangrijk 
voor aannemers, maar ook voor assetmanagers, 
producenten en leveranciers van materialen 
en onderdelen. Al deze partijen moeten samen 
ontdekken wat geschikte verdienmodellen zijn en 
hoe we de restlevensduur van onderdelen efficiënt 
kunnen verlengen. En zo zijn er nog tal van andere 
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Esther van Eijk is 

zelfstandig coach en 

projectleider en richt 

zich vooral op duur-

zaamheid in de infra-

sector. Ze werkte jaren 

als uitvoerder, project-

leider en kennismana-

ger bij Volker Wessels.

(Beeld: pxhere.com)

Ruben van Ar-

denne is manager 

strategie en innovatie 

bij Compass. Duur-

zaamheid is daarbij 

een belangrijk thema. 

Van Ardenne is lid van 

de werkgroep Circula-

riteit bij Techniek Ne-

derland.

vragen. Welke dat precies zijn weten we nu nog niet, 
maar door samen aan de slag te gaan, komen we 
daarachter en kunnen we ze samen beantwoorden.”

De samenwerking met praktijkprojecten loopt onder 
meer via de structural health analyses (SHA’s) van 
het COB, want daarbij zit ook een expert voor duur-
zaamheid en circulariteit aan tafel. “Ons hoofddoel 
is ervaring opdoen met het hergebruiken van 
geoogste tunneltechnische installaties, met materi-
aalpaspoorten en met een deelplatform voor deze 
installaties. Verder hopen we erachter te komen 
wat circulair werken betekent voor de toekomst van 
tunneltechnische installaties: kunnen we installaties 

bijvoorbeeld zo ontwerpen dat ze eenvoudig te 
‘upgraden’ zijn? Daarnaast willen we het gesprek 
binnen de sector op gang brengen, met elkaar een 
scherpe ambitie en visie ontwikkelen voor circulaire 
tunneltechnische installaties en samenwerking in 
de keten stimuleren.”

Potentie
“Iedereen die gemotiveerd is om de wereld een 
klein beetje mooier te maken, raad ik aan om met 
ons mee te gaan op expeditie”, zegt Van Ardenne. 
“Het is leuk en leerzaam en het maakt je een aan-
trekkelijke werkgever, zeker voor jonge mensen. 
Die verwachten van bedrijven dat ze actief zijn op 
het gebied van duurzaamheid en circulair werken. 
Verder heeft circulariteit een enorme potentie. 
Er zijn steeds meer projecten waar je een forse 
EMVI-korting krijgt als je circulaire oplossingen 
aandraagt en nu al kun je met circulariteit een 
interessante businesscase maken. Los daarvan 
denk ik dat eigenlijk niemand het een goed idee 
vindt om goede spullen weg te gooien.”

Onno Sminia sti-

muleert als inno-

vatiemanager bij 

Croonwolter&dros 

innovaties en duur-

zaamheid binnen de 

infrasector. Sinds juni 

2020 is hij coördina-

tor van het COB-plat-

form Duurzaamheid.

‘Iedereen die gemotiveerd 

is om de wereld een klein 

beetje mooier te maken, 

raad ik aan om met ons 

mee te gaan op expeditie.’
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“Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat 
er vraag is naar circulaire onderdelen. Pas 
dan komen producenten in beweging om 
voor hun producten gebruik te maken van 
secundaire materialen. Zo sprak ik onlangs 
een grote kabelfabrikant en vroeg wat hij aan 
circulariteit doet. Hij antwoordde dat ze pas 
in onderzoek en andere productiemethoden 
gaan investeren als ze zicht hebben op een 
afzetmarkt voor circulaire kabels. Wat dat 
betreft kunnen grote opdrachtgevers zoals 
Rijkswaterstaat en ProRail circulariteit echt op 
gang brengen.”

Nieuwe businessmodellen
Van Eijk: “Als we even bij het voorbeeld van 
kabels blijven, dan is het vreemd dat de 
secundaire materialen nu eerst als afval bij 
afvalverwerkers terechtkomen. Deze bedrij-
ven winnen vervolgens de metalen terug en 
brengen die weer op de markt. Dat werkt, 
maar als we waardevolle grondstoffen als 
afval blijven zien en afvalverwerkers als de 
nieuwe mijnbouwbedrijven, dan lossen we de 
principefout in onze ontwerpen niet op. In een 
circulaire maatschappij is het voor een produ-
cent belangrijk om zijn materialenstroom in 

eigen hand te houden en vormt infrastructuur 
een van de bronnen waaruit hij materialen 
kan oogsten. De overgang naar een circulaire 
economie betekent dus dat hij moet naden-
ken over nieuwe businessmodellen.”

“Dat geldt niet alleen voor producenten, 
maar voor alle partijen in de keten”, aldus 
Sminia. “Nu zien we af en toe dat gebruikte 
armaturen of camera’s opnieuw worden 
ingezet. In de meeste gevallen lijkt dat min 
of meer toevallig te gebeuren en niet bewust 
georganiseerd. Naar dat laatste moeten we 
echter toe. In de toekomst moeten we de 
restlevensduur van materialen optimaal 
benutten. We moeten voorkomen dat 
werkende camera’s voor tunnelbediening in 
een afvalcontainer worden gekieperd, zoals 
nu nog geregeld gebeurt. In veel gevallen zijn 
ze nog bruikbaar voor objectbewaking. En als 
dat niet kan, kunnen ze terug naar de leve-
rancier die bepaalde onderdelen vervangt, 
zodat ze weer aan de actuele eisen voldoen.”

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

‘We moeten voorkomen dat werkende camera’s voor 

tunnelbediening in een afvalcontainer worden gekieperd.’

Deliverables
De expeditie is opgesplitst in twee 
deelexpedities. De eerste, Op expe-
ditie met Rijkswaterstaat en ProRail 
moet inzichtelijk maken welke spullen 
er bij renovatieprojecten beschikbaar 
komen en hoe partijen daarop kun-
nen anticiperen. Het beoogde doel is 
het opleveren van ‘oogstkaarten’ van 
vijf aankomende tunnelrenovatiepro-
jecten. De tweede deelexpeditie Op 
expeditie met de keten is erop gericht 
om ervaring op te doen met het herge-
bruik van geoogste (tunnel)technische 
installaties. Hier is het doel  om mate-
riaalpaspoorten van de geoogste pro-
ducten op te leveren, evenals geleerde 
lessen en aanbevelingen. Ook zal er 
gewerkt worden aan de opzet van een 
werkend digitaal deelplatform.

www.cob.nl/3todepot

Zomersessies
Wat is dat eigenlijk, een circulaire tunnel? 
Dat heeft het COB-netwerk onderzocht 
in drie digitale zomersessies in 2020. De 
resultaten werden steeds verwerkt in een 
‘lerend document’.

www.cob.nl/zomersessies

https://www.cob.nl/verdieping
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Onderzoek Rijkswaterstaat en Savera III ontwikkelen samen oplossing 
voor zinkvoegen

De Heinenoordtunnel in de A29 ging in 1969 open en is inmiddels toe aan een grondige renovatie. Bij 
de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat afgesproken om niet alles direct vast te leggen in het contract, 
maar onzekerheden eerst samen met de opdrachtnemer te onderzoeken en uit te werken. Voor de civiele 
constructie is de aanpak van de zinkvoegen het belangrijkste onderwerp.

Stephan van der Horst, projectleider civiele techniek 
vanuit Rijkswaterstaat: “We hebben redelijk zicht op 
de staat van de zinkvoegen. Zo hebben we al de nodige 
inspecties en onderzoeken gedaan en hebben we ook 
een deel van de voegen blootgelegd om ze goed te 
kunnen bekijken. In grote lijnen geldt dat ze gezien hun 
leeftijd nog redelijk goed zijn, maar dat er wel wat moet 
gebeuren om ervoor te zorgen dat ze nog eens vijftig 
jaar probleemloos meegaan. Dat geldt in ieder geval 
voor de zinkvoegen in de tunnelwanden en het dak. Hoe 
de voegen aan de onderkant van de constructie eraan 
toe zijn, weten we minder goed, omdat deze onder het 
asfalt en de laag ballastbeton zitten. Bij de inspectie 
hebben we geen lekkages gevonden. De afdichting 
is goed en dat geldt ook voor de rubberen gina- en 
omegaprofielen. Wel zien we dat de stalen onderde-
len waarmee de omegaprofielen zijn vastgezet, zijn 
aangetast door corrosie. Vooral aan de onderkant van 
de wanden in de zone die steeds nat en droog is – de 
zogeheten splashzone – is de meeste corrosie aanwezig 
en zijn de klemlijsten en de bouten op termijn toe aan 
vervanging. Daar moeten we in ieder geval maatrege-
len nemen om de corrosie te stoppen en moeten we 
wellicht ook de verankering vervangen.”

Corrosie stoppen
Bart Ranke van Savera III vult aan: “Wat er aan de 
zinkvoegen gedaan moet worden, is in grote lijnen dus 
al duidelijk. Hoe we dat het beste kunnen doen echter 
nog niet. Dat gaan we samen de komende maanden 
uitzoeken. Het mooie is dat er nu al goede onderzoeks-
rapporten van Rijkswaterstaat zijn. Als eerste hebben we 
daarom aan Rijkswaterstaat gevraagd om ons te vertel-

len wat ze hebben aangetroffen en welke oplossingen ze 
zien. De conservering van de stalen klemlijsten van de 
omegaprofielen in de wanden en het dak is bijvoorbeeld 
al behoorlijk ver uitgewerkt. Dat geldt nog niet voor het 
vervangen van de verankering en het tegengaan van de 
corrosie van de klemlijsten onder het wegdek.”

“Als eerste gaan we samen aan de tekentafel kijken 
naar de verankering. Daarbij combineren we de kennis 
van Rijkswaterstaat met onze uitvoeringskennis. 
Ook willen we andere marktpartijen die veel ervaring 
hebben met zinkvoegen vragen mee te denken. We zijn 
onder andere van plan om te onderzoeken of kathodi-
sche bescherming geschikt is om de verwachte corrosie 
te stoppen aan de stalen lijsten van de omegaprofielen 
onder het wegdek.”

Van der Horst: “We willen ook het expertteam van de 
COB-commissie Voegen inschakelen. Zij hebben zich 
al bij andere tunnels verdiept in zinkvoegen en kunnen 
ons adviseren. In januari hebben we hierover gesproken 
met het COB.”

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

In het bouwdok worden tunneldelen aan de kopse kant voorzien 
van een rubber ring, het zogeheten ginaprofiel. Dit profiel wordt 
samengedrukt tijdens het koppelen van de tunnelelementen, wat 
de tunnel waterdicht maakt. Dit wordt beschouwd als een tijdelijke 
dichting in de bouwfase. Daarop wordt nog een omegaprofiel aan-
gebracht als definitieve afdichting. (Foto: tunneldelen Heinoord-
tunnel, beeldbank Rijkswaterstaat/AVD Rijkswaterstaat)

PRAKTIJK

Stephan van der Horst, 
Rijkswaterstaat

Bart Ranke, 
Savera III

Brenda Berkhout, 
COB

Met het COB
Brenda Berkhout, voorzitter van de COB-commis-
sie Voegen en coördinator van het civieltechnische 
tunnelprogramma van het COB kijkt uit naar samen-
werking met het project Renovatie Heinenoordtunnel: 
“De aannemer die de renovatie van de Coentunnel 
heeft gedaan, heeft toentertijd het onderwerp zinkvoe-
gen aangekaart en de aanzet gegeven tot de oprichting 
van de COB-commissie in 2013. Inmiddels heeft de 
commissie bij zes tunnels praktijkonderzoek gedaan, 
waaronder de Heinenoordtunnel. De komende jaren 
werken we graag samen met de projectorganisatie om 
meer kennis op te doen over effectieve manieren om 
corrosie te stoppen en de verankering te herstellen.”

www.cob.nl/voegen

https://www.cob.nl/verdieping
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In de kennisanalyse voor een overall-strategie voor 
kabels en leidingen ‘Common ground voor de onder-
grondse infra’ staat onder andere: “Er is niet genoeg 
capaciteit op de arbeidsmarkt om de werkzaamheden 
aan de ondergrondse infrastructuur uit te voeren die 
nodig zijn om de energietransitie adequaat en op tijd 
te realiseren.” Arni Windhorst, teamleider bij Vattenfall 
Warmte, kan erover meepraten: “Wij kunnen bijna geen 
monteurs krijgen. Je moet echt andere mogelijkheden 
zien, wil je daar een antwoord op vinden.” Het benut-
ten van het potentieel van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt is zo’n mogelijkheid.

Ayoub is trots op wat hij heeft bereikt. Hij wordt naar vo-
ren geschoven als voorbeeld voor anderen. “Geweldig,” 
zegt hij daarover, “ik ben nooit eerder een voorbeeld 
geweest, hooguit van hoe het niet moet. Ik kan nu laten 
zien dat het ook anders kan. Maar ik moet wel zeggen 
dat ik echt geluk heb gehad.” Daarbij doelt hij op de 
begeleiding die hij kreeg, niet alleen naar werk, maar 
door Ondernemershuis-op-Zuid ook op het gebied van 
huisvesting, schuldsanering en het behalen van zijn 
rijbewijs. Stijn van Leeuwen: “Ons uitgangspunt is dat 
iedereen potentie heeft. Mensen moeten zelf willen, 
maar dan moet je ze vervolgens ook wel de kans geven. 
Mensen als Ayoub kunnen wel een steuntje in de rug 
gebruiken. Vergeet niet dat als je in een Hollands huis 

wordt opgevoed, je automatisch allerlei zaken meekrijgt 
waarmee je je in de maatschappij kunt redden. Als je, 
bijvoorbeeld door taal- of cultuurverschillen, minder hebt 
meegekregen, heb je een achterstand.” Als voorbeeld 
noemt Stijn afgestudeerde ingenieurs die nu deel uitma-
ken van Ingenieurs-op-Zuid. “Een zat achter de kassa bij 
Albert Heijn, een ander in de visverwerking, omdat zij in 
hun eigen vak niet aan de bak kwamen. Als je dat vijf jaar 
volhoudt, heb je zo’n gat in je cv, dat het nooit meer lukt.”

Donkere tijden
Als servicemonteur lost Ayoub storingen op bij particulie-
ren die zijn aangesloten op de warmtenetten van Vatten-
fall in Rotterdam en Leiden. “De afgelopen tien maanden 
heb ik samen met een collega/leermeester gewerkt. 
Ik heb mijn aanwijzing voor veilig werken met warmte 
behaald en geleerd hoe het werkt bij Vattenfall; houding 
en gedrag, ervoor zorgen dat je je verantwoordelijkheden 
kent en wat verder nodig is om alleen op pad te mogen. 
Dat doe ik nu twee maanden en ik vind het geweldig. Ik 
ben nu zelfstandig verantwoordelijk en dat voelt heel 
goed. Het geeft nog meer motivatie om het goed te doen. 
Inmiddels heb ik ook mijn VCA-certificaat behaald. Ik heb 
donkere tijden meegemaakt. Soms zie ik op straat men-
sen die het minder goed getroffen hebben en dan zweer 
ik bij mezelf dat ik dat nooit meer wil meemaken.”

Start-ups
Ondernemershuis-op-Zuid is de bakermat van bedrijven 
als Ingenieurs-op-Zuid. Daarnaast heeft Onderne-
mershuis-op-Zuid inmiddels zeven andere start-ups 
voortgebracht. Deze bedrijven zijn gevestigd in een 
verzamelpand aan de Brielselaan in Rotterdam. Omdat 
daar niet altijd voor iedereen plaats is, is Zuidloont ont-
staan, het detacheringsbureau dat Ayoub en Vattenfall 
bij elkaar bracht. “Wij zorgen voor betaald werk voor 
mensen die een betaalde baan goed kunnen gebruiken”, 
legt Stijn uit.”

Lees verder

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

Arbeidsmarkt ‘Ik ben nooit eerder een voorbeeld geweest’

Van dakloos en kansarm naar een vaste baan bij Vattenfall. Met intensieve begeleiding heeft Ayoub 
Boumansour (21) zich in anderhalf jaar tijd opgewerkt tot een zeer gemotiveerde monteur warmtenet.  
“De afstand tot de arbeidsmarkt is voor mensen als Ayoub gierend groot”, zegt Stijn van Leeuwen, die 
met Ondernemershuis-op-Zuid mensen met afstand tot de arbeidsmarkt onder andere de wereld van 
kabels en leidingen in trekt. “Er zit heel veel potentie die vaak niet wordt gezien.”

PRAKTIJK

Ayoub Boumansour,
Vattenfall

Arni Windhorst,
Vattenfall

Stijn van Leeuwen
Ondernemershuis-op-Zuid

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de nieuwe website www.

diversiteitopdewerkvloer.nl gelanceerd. Daarmee willen zij werkgevers wijzen 

op het belang van divers en inclusief personeelsbeleid en laten zien hoe ze dat 

in hun eigen bedrijf kunnen vormgeven. Onderzoeken wijzen keer op keer uit 

dat bepaalde groepen in Nederland minder makkelijk een baan of stageplaats 

vinden en dat de werkloosheid onder bijvoorbeeld ouderen en mensen met 

een niet-westerse achtergrond hoger is. Met de nieuwe website willen de 

ondernemingsorganisaties bijdragen aan bewustwording bij ondernemers en 

hen voorzien van relevante informatie die hen op dit terrein verder helpt.

(Beeld: Van culturele diversiteit naar inclusie, Diversiteit in Bedrijf)
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De visie 
van

Samen presteren

Over samenwerken moet je niet praten, dat doe 

je gewoon! Het is een kwestie van willen. Niet 

van regels, spullen of eisen stellen. Zolang de 

wil er is, volgt de rest wel. Mijn vorming als 

teamspeler begon al in de kinderwagen langs 

het korfbalveld van mijn ouders. Het werd de 

rode draad door mijn leven; eerst verbinden 

en dan samen presteren.

De energietransitie, klimaatadaptatie 
en vervangingsopgaven zorgen voor 
veel werk in de ondergrond. De combi-
natie van deze opgaven met de schaars 
beschikbare ruimte en uitvoeringsca-
paciteit, zorgt voor grote uitdagingen 
om dit werk te realiseren. Dit vraagt om 
samenwerken van alle ketenpartners.  

De stichting Mijn Aansluiting is een 
uniek samenwerkingsverband van 
twintig netwerkbedrijven. De stichting 
optimaliseert de aanleg, aansluiting 
op binnen-installaties en vervanging 
van ondergrondse netwerken voor 
elektriciteit, gas, water, warmte, media 
en communicatie. Mijn Aansluiting 
is sinds de oprichting in 2013 uitge-
groeid tot een effectief partnerschap. 
Opereerden de betrokken netwerk-
bedrijven en aannemers bij aanvang 
nog sterk vanuit hun eigen belangen, 
inmiddels werken zij intensief samen 
in de keten. Mijn Aansluiting faciliteert 
de afsprakenstelsels en informatie-
uitwisseling voor de samenwerking 
tussen ketenpartners en de klant. 

Samen werken aan gestandaardiseerde 
processen scheelt niet alleen tijd en 
kosten, het zorgt ook voor een beter en 
veiliger aanlegproces, betere dienstver-
lening, minder overlast voor de omge-
ving en tevreden klanten. Daarbij is het 

uitbreiden van de ketensamenwerking 
essentieel. Met dat doel voor ogen 
pakken we samen met de gemeenten 
en het COB de regieverantwoordelijk-
heid voor het landelijk kennis- en inno-
vatieprogramma Ketensamenwerking 
in de ondergrond. 

Dit soort programma’s vraagt om 
ontwikkeling over de assen mensen, 
middelen en methoden. Als technici 
richten we ons vaak op de laatste twee; 
afspraken over geld en wie regie voert, 
driedimensionaal inzicht in de onder-
grond, slim uitwisselen van digitale 
informatie. Lekker veilig, want concreet. 
Terwijl het echte succes komt van de 
mensen die het moeten doen. 

En dat maakt voor de teamspeler in 
mij de cirkel rond. Ik ga mijn steentje 
bijdragen aan deze transitie. Duidelijk 
maken dat alles begint bij het geloof 
in het verzilveren van de kansen die 
samenwerken biedt. En dat het dan 
niet uitmaakt of het gaat om het 
winnen van de Champions League of 
integraal multidisciplinair denken en 
werken in de ondergrond.

Robbert Ephraim is vanuit Evides Waterbedrijf 
gedetacheerd als themaeigenaar Ketensamenwer-
king en innovatie bij de stichting Mijn Aansluiting. 
Robbert is lid van het kernteam van de kennisarena 
van het COB-netwerk.
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De  

dialoog

“De aanleiding voor de bouw van de fietsen-
stalling was niet alleen een behoefte aan meer 
fietsparkeerplekken”, vertelt Eric Pinas van de 
gemeente Amsterdam. “Doordat er allerlei 
nieuwe infrastructuur aan de noordzijde van het 
station is bijgekomen – denk aan het busstation 
en de Michiel de Ruijtertunnel – vroegen we 
ons een aantal jaren geleden af of de bestaande 
aanvaarbescherming nog voldeed. Onderzoek 
toonde aan dat dit niet het geval was en dat er een 
nieuwe en betere moest komen. Ook consta-
teerden we dat deze kant van het station steeds 
drukker wordt en we er eigenlijk extra maaiveld bij 
willen hebben. Verder vonden we het jammer dat 
het fietsplatform en de fietspont het zicht op het 
IJ belemmeren. Al deze redenen hebben samen 
tot het besluit geleid om een fietsenstalling te 
bouwen in het IJ. Dat biedt ons de mogelijkheid 
om gelijktijdig een nieuwe aanvaarbescherming 
te creëren en op het dak van de stalling een 
voetgangersboulevard aan te leggen.”

“Aangezien we iets moois met hoge kwaliteit 
willen realiseren, hebben we voor de aanbe-
steding een uitgebreid traject doorlopen met 
een marktconsultatie, een voorselectie en een 
dialoogfase. Daarbij was ons uitgangspunt dat 
we de dialoogfase met maximaal drie partijen 
wilden doorlopen. Het project hebben we aanbe-
steed als design-en-construct-contract, waarbij 
we hebben geselecteerd op basis van EMVI-

criteria. Van de drie partijen heeft Van Hattum 
en Blankevoort op bijna alle EMVI-criteria het 
beste gescoord.”

Uitdagend project
“Als architecten- en stedenbouwkundig bureau 
werken we graag aan duurzame gebiedsontwik-
kelingen en architectonische projecten rondom 
vervoersknooppunten. Daar hebben we ook 
ruime ervaring mee”, zegt Danny Esselman 
van VenhoevenCS. “Samen met Van Hattum 

Nieuwe fietsenstalling aan IJzijde 
Amsterdam Centraal
Van links naar rechts: Eric Pinas, Cor van Vliet en Danny Esselman. (Foto: Vincent Basler)

PRAKTIJK

Eric Pinas is technisch manager 

bij het Ingenieursbureau Amster-

dam en werkt vooral aan grote 

en complexe projecten zoals de 

IJboulevard. Eerder was Pinas on-

der meer betrokken bij de Noord/

Zuidlijn en de IJtunnel.

Cor van Vliet is projectmana-

ger IJboulevard bij Van Hattum en 

Blankevoort. Hij werkte hiervoor 

aan grote projecten zoals Zeesluis 

IJmuiden, Utrecht-Centraal en 

OV-SAAL. Daarnaast is hij mana-

ger businessmodel duurzame en 

veerkrachtige infrastructuur.

Danny Esselman is architect 

en partner bij architectenbureau 

VenhoevenCS. Hij vindt de ont-

wikkeling van vervoersknooppun-

ten uitdagend en werkte met Van 

Hattum en Blankevoort onder an-

dere aan de fietsenstalling onder 

het Beursplein.

Doorsnede van de IJboulevard. (Beeld: VenhoevenCS)
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Het station Amsterdam Centraal krijgt niet alleen aan de voorkant een fietsenstalling onder water, 

ook aan de IJzijde komt er een. In het IJ bouwt aannemer Van Hattum en Blankevoort in opdracht 

van de gemeente Amsterdam een stalling met ruimte voor 4.000 fietsen. Bovenop de stalling, die is 

vormgegeven door architectenbureau VenhoevenCS, komt een verblijfsgebied: de IJboulevard.

en Blankevoort hebben we bijvoorbeeld 
de fietsenstalling onder het Amsterdamse 
Beursplein gemaakt. We hebben dezelfde 
ambities en zijn goed op elkaar ingespeeld. 
Toen de tender voor de fietsenstalling in het IJ 
werd gepubliceerd, heb ik me daarom direct 
aangemeld voor de marktconsultatie om te 
horen wat de gemeente wilde. Tijdens deze 
bijeenkomst werd duidelijk dat het project 
voor Van Hattum en Blankevoort en ons inte-
ressant was. De gemeente streeft naar een 
fietsenstalling die aantrekkelijk is en mensen 
verleidt om hun fiets er te stallen. Dat past 
bij onze visie dat een stalling een belangrijk 
onderdeel is van je reis.”

“Vanaf het eerste begin was ook duidelijk dat 
het een uitdagend project is”, vult Cor van 
Vliet van Van Hattum en Blankevoort aan. 
“De gemeente stelt strenge kwaliteitseisen 
en heeft bijvoorbeeld als voorwaarde dat 
alle aanvoer van mensen en materialen over 
water dient te gebeuren. Ook de duurzaam-
heidseisen en de eisen aan risicobeheersing 
zijn streng. Zo mag de tunnelconstructie van 
de Noord/Zuidlijn zich tijdens de bouw en 
de exploitatiefase van de stalling en bij een 
aanvaring niet meer dan zes millimeter in 
horizontale en verticale richting verplaatsen. 
Verder is een complicerende factor dat er ter 
plekke geen ruimte is voor een bouwterrein.”

Afzinken
“We hebben besloten om voor de fietsenstal-
ling drie elementen te bouwen op een locatie 
in het westelijk havengebied”, vertelt Van 
Vliet. “Daarnaast creëren we ook een logis-
tieke hub aan de noordzijde van het IJ. Met 
de bouw van de elementen beginnen we mei 
2021. Als deze elementen aan het einde van 
2021 gereed zijn, rijden we ze op een afzink-
ponton, laten we ze te water en varen we ze 
naar de definitieve locatie. In mei beginnen 
we ook met het trillingsvrij aanbrengen van 
de benodigde boorpalen. Elke paal werken 
we exact op hoogte af, waarna we er een 
rubberen plaat op aanbrengen. De planning 
is dat we de elementen in twee tot drie weken 
afzinken op de palen.”

“Het prefabriceren van de stalling heeft 
diverse voordelen”, stelt Esselman. “Zo is 
het eenvoudiger een hoge kwaliteit van het 
zichtwerk te realiseren dan wanneer je de 
constructie op locatie stort. Bovendien is het 
bouwen op een vlakke bouwlocatie simpeler 
en veiliger dan bouwen op of vanaf het water.“

Optimalisaties
Esselman: “Sinds de uitvraag trekken Van 
Hattum en Blankevoort en wij als team op. Dat 
is heel waardevol. In de eerste plaats omdat 
we hierdoor als architecten onze ontwerprol 

beter kunnen invullen. Daarnaast zijn we 
door de intensieve samenwerking tot allerlei 
optimalisaties gekomen in samenspraak met 
de gemeente. We hebben de fietsenstalling 
bijvoorbeeld iets langer gemaakt dan in het 
referentieontwerp. Daardoor kunnen we de 
zogeheten oriëntatiezone – de plek waar 
mensen de stalling binnenkomen – ruimer 
opzetten, wat zorgt voor meer overzicht. Ook 
hebben we in overleg met de gemeente de 
ingang aangepast. In het referentieontwerp 
zat een haakse hoek in de hellingbaan die het 
zicht beperkte. Wij hebben gekozen voor een 
ronding, zodat bezoekers in een vloeiende lijn 
de stalling binnenkomen en beter zien waar ze 
heen gaan. Verder hebben we in de dialoog-
fase al intensief met de gemeente gediscussi-
eerd over de locatie van de helling. Door goed 
te puzzelen, hebben we de locatie zodanig 
aangepast dat er zoveel mogelijk daglicht in de 
stalling valt. Ook hebben we het middenpad 
breder gemaakt voor een beter overzicht en 
een goede doorstroming in de stalling.”

Lees verder
Het complete artikel: www.cob.nl/verdieping.
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In dit artikel bekijken vier leden van het PTZ-team 
de opgaven en het proces om tot een goede 
ombouwstrategie te komen. Ieder vanuit hun eigen  
specialisme en perspectief : Jan van der Sluis (tunnel-
veiligheid), Bob de Vos (techniek), Elsbeth Faasse 
(integrale veiligheid) en Arne Oostveen (verkeer). 

PTZ is in 2019 gestart met de voorbereidingen voor 
de renovatie van zeven tunnels. Op dit moment 
zit het project in de planfase. Deze fase wordt 
gebruikt om de scope van de renovatieopgave nader 
af te bakenen. In het kader daarvan vinden veel 
vervolgonderzoeken plaats, zoals voor de TTI, de 
conditionering, meekoppelkansen,  de benodigde 
vergunningen en de impact van de Landelijke 
Tunnelstandaard (LTS). In de planfase wordt 
ook de constructieve staat van de verschillende 
tunnels onderzocht en wordt gekeken of civiele 
werkzaamheden in de renovatie meegenomen 
kunnen worden, en zo ja, welke. Deze fase loopt tot 
halverwege 2022. Naast het vaststellen van wat er 
gerenoveerd moet worden, wordt ook al bekeken 
hoe de uitvoering het beste zou kunnen plaats-
vinden, rekening houdend met bereikbaarheid, 
veiligheid en uitvoerbaarheid. De vier leden van het 
PTZ-team die in dit artikel aan het woord komen, 
leveren daaraan vanuit hun eigen discipline een 
bijdrage. Het PTZ-team omvat uiteraard nog veel 
meer specialisten

Lees verder
Alle verhalen zijn in hun geheel te lezen  via de 

Verdieping: www.cob.nl/verdieping.

Ervaringen delen tijdens 
achtmaal renoveren
Liefst acht tunnels van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland staan op de nominatie om te 

worden gerenoveerd. Binnen het project Tunnelrenovaties Zuid-Holland (PTZ) wordt 

gekeken naar zeven van deze tunnels en wordt hard gewerkt aan een ombouwstrategie 

voor de renovaties. Ervaringen opgedaan bij de renovatie van de Velsertunnel (ook 

verwerkt in het groeiboek Hinderarm renoveren van het COB) worden daarbij gebruikt, 

net als lessen vanuit de renovatie van de Heinenoordtunnel, de eerste van de acht tunnels 

in Zuid-Holland die gerenoveerd worden en  waarvan de renovatie vooruitloopt op 

PTZ. Een integrale aanpak moet leiden tot optimalisatie in zowel renovatie als beheer, 

onderhoud, bediening, besturing en bewaking in de toekomst. 

OMBOUWSTRATEGIE

PRAKTIJK

Tunnelveiligheid ‘Het gaat om 
tunnels die er al heel lang 
liggen’

Jan van der Sluis, senior adviseur tunnelvei-
ligheid: “ Vanuit mijn rol zie ik PTZ als een 
uitdaging. Het is soms een beetje pionieren. 
Je moet de winkel verbouwen, maar je wilt 
de winkel ook open houden. Hoe doe je dat 
veilig en met behoud van beschikbaarheid?”

“Het project past in een generiek proces van standaardi-
sering binnen Rijkswaterstaat. Binnen het tunneldomein 
zie je dat terug in de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). 
Daarin zijn onder andere alle tunneltechnische installaties 
omschreven. We volgen die standaard, tenzij er een goede 
reden is om af te wijken. Dat is helder, en als je er zo naar 
kijkt, is mijn rol als tunnelveiligheidsadviseur verrassend 
simpel.”

“Maar het gaat hier om tunnels die er al heel lang liggen. 
We hebben dus te maken met bestaande randvoor-
waarden, en sommige randvoorwaarden zijn best wel 
hard. Dat kan betekenen dat we omstandigheden tegen-
komen die ertoe leiden dat we niet zonder meer volgens 
de LTS kunnen renoveren en keuzes moeten maken. En als 
je dan zou moeten afwijken, neem je daar de invalshoek 
van tunnelveiligheid uiteraard ook in mee. Vanuit mijn rol 
bij het maken van een ombouwstrategie kijk ik met name 
naar dat aspect.”

https://www.cob.nl/verdieping
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Techniek ‘Een logische 
vervolgstap op de LTS’

Bob de Vos, manager contracten bij 
Covalent: “ We kijken of we tot een 
aanpak kunnen komen die we overal 
kunnen toepassen. Daarbij zullen 
we voor elke tunnel specifieke afwe-
gingen moeten maken. In dat proces 
werk ik mee aan het bepalen van de 
renovatiescope en het schrijven van 
de ombouwstrategie.”

“De doelstelling is om de PTZ-tunnels na reno-
vatie up-to-date achter te laten met een eendui-
dige aanpak van onderhoud en bediening. Dit is 
in feite een logische vervolgstap op de Landelijke 
Tunnelstandaard (LTS). Stel dat je een aantoon-
baar werkend ventilatiesysteem bedenkt met 
alleen grote ventilatoren bij de tunnelmonden. 
Dan wil je dat zodanig doen dat je het bij elke 
tunnel kunt toepassen. Het besturingssysteem is 
een ander onderdeel waarvoor je je een uniforme 
oplossing kunt voorstellen. Hetzelfde geldt voor 
het netwerk voor de besturingssystemen; als je 
daar een standaardoplossing voor hebt, hoef je 
er bij andere tunnelrenovaties niet meer over na 
te denken.”

Integrale veiligheid ‘Ik verwacht robuustere oplossingen’

Elsbeth Faasse-’t Hart, coördinator veiligheid en gezondheid: “Met betrekking tot arbeids-
veiligheid verwacht ik dat we binnen PTZ tot robuustere oplossingen komen. Met name voor 
beheer en onderhoud is dat vanwege de lange levensduur van een tunnel erg belangrijk. De 
tunnels verschillen weliswaar in allerlei opzichten, maar er zijn ook veel vergelijkbare ken-
merken, waardoor je oplossingen kunt bedenken die je vaker kunt toepassen.”

“Zo zijn de veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte in de tunnels vergelijkbaar. Als je kijkt vanuit het perspectief 
dat je een oplossing voor de eerste tunnel verderop in het project weer kunt gebruiken, zul je eerder geneigd zijn meer te 
investeren. Robuustere oplossingen zijn over het algemeen duurder, maar als je ze breder kunt toepassen zal dat minder 
een issue zijn omdat je de kosten ‘uitsmeert’ over meerdere renovaties. Er is ook meer ruimte om ervaringen op te doen en 
die later weer toe te passen. Deze aanpak leidt voor tunnelrenovaties in heel Nederland tot een systeem van steeds verder 
verbeteren op basis van eerdere ervaringen, tot het niveau van het opnemen van bepaalde oplossingen in het programma 
van eisen. Dat is goed voor de arbeidsveiligheid, omdat die meestal gebaat is bij standaardisatie.”

Verkeer ‘Een stroomdiagram moet inzicht 
in opties geven’

Arne Oostveen: “ Vanuit mijn rol als adviseur verkeer binnen het 
omgevingsmanagementteam reken ik technische ombouwvari-
anten door op hun verkeersimpact. De kernvraag is: wat kun je 
op het gebied van verkeer en bereikbaarheid doen om hinder te 
beperken?”

“We gebruiken verkeersmodellen als 
startpunt voor de bereikbaarheidsstra-
tegie. Binnen PTZ kijken we op regionaal 
niveau naar verkeerseffecten en of 
we combinaties kunnen maken met 
projecten in dezelfde regio. Ook kijken 
we of bereikbaarheidsmaatregelen voor 
meerdere projecten, of zelfs structureel, 
toepasbaar zijn.”

“Ik zie nu al dat je met een model voor 
heel Zuid-Holland zelfs met heel snelle 
computers in de problemen komt. Zo’n 
model vergt zomaar een week rekentijd. 

In de vooronderzoeksfase werken we nog 
met meer modellen naast elkaar, maar 
dat moet anders. Je kunt de uitkomsten 
van verschillende modellen niet zonder 
meer met elkaar vergelijken. Voor nu 
moeten de modellen grof inzicht geven 
in waar bij omleidingen knelpunten 
ontstaan en of we maatregelen kunnen 
bedenken om de verplaatsingen op een 
andere manier te faciliteren, bijvoor-
beeld per fiets of openbaar vervoer. 
Een deel van de voorbereiding is dat we 
zoeken naar een model dat de gecombi-
neerde opgave aankan.”



16

Graafschade Ketenproces met gezamenlijke verantwoordelijkheid

In de wereld van kabels en leidingen klinkt vaak de roep om al vroeg in processen de samenwerking 
in de keten op te zoeken. Zo ook bij het beperken van graafschade. Evides Waterbedrijf, leverancier 
van drinkwater in Zuidwest-Nederland, betrekt de ‘huisaannemers’ op basis van de eigen risico-
inventarisatie al in de ontwerpfase bij projecten. “Multidisciplinair en integraal samenwerken is de 
enige aanpak die werkt”, aldus Klaas Sipma, adviseur innovatie en beleid bij Evides.

PRAKTIJK

Klaas Sipma,
Evides Waterbedrijf

René Frinks,
Heijmans

Klaas Sipma: “Zorgvuldig graven is een ketenproces 
met een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin 
de taken zijn verdeeld. Je doet het met z’n allen en 
ieder neemt een stukje verantwoordelijkheid daarin 
vanuit zijn eigen rol. De noodzaak om zo te handelen 
komt voort uit het feit dat er in de ondergrond altijd 
verschillende partijen betrokken zijn. Die partijen 
hebben elkaar nodig, anders gaat het niet lukken. Als 
het voorkomen van graafschade je doel is, moet je dat 
in de samenwerking dan ook voor ogen houden. Daarbij 
helpt de CROW 500. Van daaruit proberen we de 
ketenverantwoordelijkheid te organiseren. Dat begint 
al bij de onderzoeksfase. Je maakt een risico-inventa-
risatie en alles wat je daar benoemt, neem je mee naar 
volgende stappen in het proces. Dat gaat helemaal door 
tot het daadwerkelijke graven en dan ben je bij de rol 
van de aannemer aanbeland. Deze aanpak, waarbij we 
overleg met aannemers naar voren halen in het proces, 
leidt ertoe dat de aannemer ons helpt bij het ontwerp.”

Kennis aan twee kanten
René Frinks, die als graafschadespecialist graag 
de best practices in de sector 
opzoekt en vanuit 
Heijmans als 
huisaannemer 
van Evides 

ervaring heeft met de filosofie en aanpak van Klaas 
Sipma: “Evides behoudt de verantwoordelijkheid in 
de ontwerpfase, maar heeft een praktische invulling 
gerealiseerd waarbij ieder vanuit zijn eigen rol kan 
bijdragen. Wie ontwerpt, moet het ook uitvoeren. Daar 
richt Evides het proces op in, zich realiserend dat kennis 
aan beide kanten zit. De ingenieur bij Evides en de 
werkvoorbereider bij de aannemer hebben dezelfde rol, 
maar beschikken over totaal andere kennis. Zet je die 
naast elkaar, dan voorkom je dubbel werk en beperk je 
het aantal overdrachtsmomenten.” Klaas Sipma: “Via de 
weg van strategisch omgevingsmanagement brengen we 
de verschillende belangen scherp in kaart en benoemen 
we het gezamenlijke doel. Hoe vroeger je dat in kaart 
hebt, des te beter.”

Puntjes op de i
“De te nemen stappen zetten we in met een maatre-
gelenplan zoals omschreven in de CROW 500-richtlijn”, 
vervolgt Klaas Sipma. “Daarin is de onderlinge uitwisse-
ling van kennis en informatie al projectspecifiek opgeno-
men. We hebben de procesinrichting gestandaardiseerd 
om tot een goed maatregelenplan te komen. Voor een 

groot deel is dat plan gebaseerd op 
standaardrisico’s, maar we richten 
het wel projectspecifiek in. Zo zetten 
we de puntjes op de i. Het is on-
derdeel van de structuur waarmee 
we het zorgvuldig graafproces goed 

kunnen borgen. Aanvullend werken 
we aan een tool waarmee we gemak-

kelijker informatie kunnen uitwisselen en 
die iedereen laat zien wat zijn rol is.”

Lees verder

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

Samen zonder schade
In samenwerking met het KLO wordt in het 
COB-project Samen zonder schade onderzoek ge-
daan naar het gedrag van betrokkenen in de graaf-
keten. Het doel is een samenwerkingsverband van 
‘willen’ te creëren voor het zorgvuldig graafproces. 
Met een serious game en een gedragspsycholoog 
wordt gewerkt aan deze cultuuromslag.

www.cob.nl/samenzonderschade.Het drinkwater in Nederland wordt 
geleverd door tien verschillende 
drinkwaterbedrijven. (Beeld: Vewin)
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De ruim duizend deelnemers aan het congres konden om te be-
ginnen een rondetafeldiscussie bijwonen. Hierbij ging het onder 
meer over het belang van samenwerking, gemeenschappelijke 
kennisontwikkeling en het delen van data en ervaringen. Ook 
de noodzaak van de door het COB geïntroduceerde structural 
health analyses werd besproken, omdat veel tunnelbeheerders 
niet weten hoe de staat van hun tunnels werkelijk is. Verder 
kwamen de kansen van digitalisering en samenwerking met de 
industrie aan de orde.

Tijdens de discussie wees Gert Didriksen von der Ahé, directeur 
Technologie bij het Deense directoraat Wegen op het belang van 
betrouwbare gegevens en slimme technieken om de levensduur 
van tunnels te verlengen. Hij raadde aan om artificiële intelligentie 
(AI) te benutten bij het ontwikkelen van degradatiemodellen. De 
Zwitser Stefan Mauerhofer van het European Underground and 
Tunnel Forum (EUTF), een samenwerkingsverband van negen 
Europese landen rond tunnelrenovatie, pleitte voor internatio-
nale standaarden, de ontwikkeling van digitale tweelingen voor 
alle tunnels en flexibeler contractmodellen om samenwerking 
te bevorderen. Robert Missen, hoofd van de afdeling Onderzoek 
en Innovatie van het Europese programma DG Mobility and 
Transport, benadrukte dat de Europese Commissie (EC) tunnels 

beschouwt als belangrijke elementen in het transportnetwerk en 
voor de upgrading daarvan, bijvoorbeeld door middel van digitali-
sering en verduurzaming, middelen beschikbaar stelt. Ook gaf hij 
aan dat de EC kennisbenutting rond infrastructuur stimuleert. 

Themapresentaties
Het tweede programmaonderdeel bestond uit vijf korte gesprek-
ken over de thema’s assetmanagement, voorspelbaar onderhoud, 
tunnelveiligheid, de lessen uit monitoring en inspectie en de mo-
gelijkheden om bij tunnelrenovaties extra waarde toe te voegen, 
bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Deze thema’s 
kwamen later uitgebreid terug in de 28 parallelle sessies.

Lees verder en kijk terug

In de Verdieping vindt u het complete verslag van het plenaire 
programma en een korte samenvatting van drie parallelsessies. Alle 
opnames zijn terug te kijken via de website:  
www.beyondatunnelvision.eu/onair.

Congres Enorme belangstelling voor Beyond a tunnel vision 2020

Op 27 november 2020 vond het tweede internationale congres over tunnelrenovatie plaats. Alle 
bijdragen werden online ‘gestreamd’ en het plenaire programma kwam vanuit een studio, met Steve 
Philips van de Conference of European directors of roads (CEDR) en Karin de Haas van het COB als 
gespreksleiders. Het congres maakte zonneklaar dat er in Europa veel behoefte is aan internationale 
samenwerking rond tunnelrenovatie.

NETWERK&COB

Als afsluiting van het plenaire deel van het congres werd gesproken over het belang van een Europees tunnelprogramma. Gespreksleider Steve Philips haalde aan 
dat de tien landen die deelnemen aan het congres samen 8646 tunnels hebben. Dat maakt het zinvol om samen te werken en van elkaar te leren. (Beelden: COB)
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Jan: “Het bestuurslidmaatschap van het 
COB is zo leuk, dat je het zou willen blijven 
doen. Het COB is altijd een feestje. Na twee 
periodes van vier jaar vertrek ik niet uit vrije 
wil, maar het is ook goed dat er met nieuwe 
mensen weer nieuwe ideeën binnenkomen.”

Gert-Jan: “Eens. Het COB is een mooie 
mengeling van abstracte visie en concrete 
invulling. Het was mooi daar deel van uit te 
maken, maar het is ook mooi om het stokje 
na zo’n periode weer over te dragen.” 

2012-2020
Jan: “Ik was het eerste bestuurslid uit de 
installatiesector. We hadden toen nog geen 
participanten uit de installatiehoek, behalve 
bedrijven die onderdeel uitmaakten van een 
groter concern.”

Gert-Jan: “Ik had net een achtjarige bestuurs-
periode civiele betonbouw bij Bouwend 
Nederland afgesloten en was op zoek naar 
iets nieuws. Bij het COB komen installatie, 
bouw, wetenschap, opdrachtgevers en 
kennisinstituten samen om het hele werkveld 
vooruit te brengen. Bij Bouwend Nederland 
ging het meer om belangen, bij het COB zijn 
zowel de inhoud als de vorm anders.”

Jan: “Dat is inderdaad de gave van het COB, 
iedereen is gelijk, het gaat over de inhoud. 
Jaren geleden heb ik een boek gelezen over 
open innovatie waarin werd gesteld dat je 
alleen vooruit kunt komen als je kennis deelt. 
En dat is precies zoals het bij het COB gaat.”

Gert-Jan: “Het COB was uniek bij ons aantre-
den en is dat nog steeds. Met de verbreding 

‘Dat is de gave van het COB’

Na twee volle termijnen van vier jaar hebben Jan Willemsen (voorzitter) en Gert-Jan Vermeulen 

per 1 januari 2021 afscheid genomen van het bestuur van het COB. Acht jaar waarin het COB 

met behoud van de unieke eigen identiteit groeide van een ‘kenniscentrum voor tunnels’ naar 

een netwerk met een bredere scope van ondergronds ruimtegebruik met inbegrip van onder-

grondse kabel- en leidingeninfrastructuur en internationale contacten. Een terugblik.

BESTUUR

NETWERK&COB

‘Kennis delen is 
altijd de gemeen-

schappelijke factor.’

Links Gert-Jan Vermeulen, rechts Jan Willemsen. (Foto: Vincent Basler)
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met installatie en kabels en leidin-
gen heeft het COB die eigenheid 
vast weten te houden. Kabels en 
leidingen zitten dan weliswaar nog 
in de kraamkamer, maar de filosofie 
is hetzelfde. De wereld van kabels en 
leidingen is juist een werkveld waar 
een netwerkorganisatie ontbreekt 
en het COB vult die leemte op.”

Jan: “Het COB blijft weg van 
contractafspraken en dergelijke. 
Kennis delen is altijd de gemeen-
schappelijke factor. Ik heb voor dit 
vak gekozen vanwege de inhoud 
en dat zal voor de meesten gelden. 
Die aanpak is crisisbestendig 
gebleken. Ook nu stoomt het COB 
gewoon door.”

Gert-Jan: “De sfeer is heel belang-
rijk. Het COB hanteert het ‘safe 
haven’-principe. Je kunt over het 
vak praten zonder tegenstellingen. 
Dat biedt de ontspanning in de 
onderlinge relatie die nodig is om 
resultaten te boeken.”

Jan: “Het begint bij het team. Voor 
hen is iedereen gelijk, of je nu in 
het bestuur zit of in een werk-
groep, ook dat maakt dat je je snel 
op je gemak voelt.”

Mijlpalen
Jan: “Door ondergronds bouwen 
als geheel te zien, komt het 
COB-netwerk tot verbetering en 
vernieuwing. Dat hebben we vanuit 
het bestuur gestimuleerd, maar 
we hebben ook gesproken over 
de vraag of je met bijvoorbeeld de 
internationale verbreding het COB 
niet opblaast. De conclusie was: 
Ga het wel doen, maar respecteer 
je grenzen. Als we het goed doen, 
is de internationalisering van 
toegevoegde waarde voor de 
Nederlandse partners. De kunst is 
om stapsgewijs te verbreden, zonder 
het karakter van de organisatie te 
beschadigen, en dat lukt heel goed.”

Gert-Jan: “Van betonnen boor-
tunnel naar ondergronds ruimte-
gebruik, dat is de weg die het COB 
met behoud van de eigen filosofie 
heeft afgelegd. Het is een kleine 
wendbare organisatie met een 
groot netwerk gebleven.”

Jan: “Een kleine basis en van 
daaruit gebruikmaken van partici-
panten om projecten uit te voeren 
met goede sturing van een team 
dat keihard werkt. Daar komt het 
allemaal bij elkaar.”

Gert-Jan: “En sinds enige tijd 
ook met de wereld van kabels en 
leidingen erbij. Met Common 
ground voor ondergrondse infra 
zijn flinke stappen gemaakt. Het 
project heeft er ook toe geleid dat 
andere partijen tot het netwerk zijn 
toegetreden.”

Jan: “Het werkveld van kabels en 
leidingen moet van veel verder 
komen. Het is mooi om te zien 
dat Edith als projectleider sticks 
to the plan. Zij blijft uitstralen dat 
iedereen binnen het COB gelijk is. 
Dat leidt er onder andere toe dat 
opdrachtgevers in die hoek de voor-
delen van de COB-aanpak zien.”

Gert-Jan: “De aanpak op het gebied 
van kabels en leidingen heeft 
potentie om – net als die voor 
tunnels –een heel groot effect te 
krijgen. Dat geldt overigens ook 
voor verschuiving van bouw naar 
onderhoud en beheer, waardoor 
tunnelbeheerders aansluiten. 
Ook dat is in feite weer een nieuw 
speelveld.”

Jan: “Hetzelfde geldt voor de inter-
nationale activiteiten. Met Beyond 
a tunnel vision zien we dat het COB 
ook internationaal een generator is 
voor innovatie. De energieneutrale 
tunnel is een voorbeeld van een 
mede vanuit het COB geïnitieerde 
ontwikkeling die nu internationaal 
wordt opgepakt.”

Nalatenschap
Jan: “Aan mijn opvolger zou ik 
willen doorgeven wat Jan de Jong 
acht jaar geleden aan mij doorgaf. 
Zorg ervoor dat je de uitgangspun-
ten van het COB respecteert. Dat 
is de kern. We hadden acht jaar 
geleden niet kunnen voorzien welke 
stappen er allemaal genomen 
zouden worden. Spar daarover met 
het team, bestuur niet op afstand, 
maar kies voor meedenken, juist 
dat is superleuk om te doen.”

Gert-Jan: “Dat is inderdaad het 
belangrijkste. Op de website staat: 
‘Het COB is een netwerkorgani-
satie gericht op het verzamelen, 
ontwikkelen en ontsluiten van 
kennis over en gerelateerd aan 
ondergronds ruimtegebruik. De 
organisatie zelf is klein en het 
netwerk groot: de kennisontwikke-
ling vindt altijd plaats in gezamen-
lijkheid, want alleen door samen 
te werken kunnen we de kwaliteit 
van ondergronds ruimtegebruik 
versterken.’ Als je die woorden als 
leidraad gebruikt, kom je er wel. 
Het bestuur is de hoeder van die 
uitgangspunten, stelt zo nu en dan 
kritische vragen en houdt financieel 
een vinger aan de pols.”

Jan: “Maar het team is echt de 
motor. Je hebt de hele auto nodig 
om vooruit te komen, maar dat kan 
niet zonder de inzet en creativiteit 
van het team. Dat zie je bijvoorbeeld 
aan hoe Karin en haar team in 2020, 
het jaar waarin het COB 25 jaar 
bestond, heel snel zijn overgescha-
keld naar digitaal. Petje af daarvoor, 
want die aanpak komt echt voort uit 
de kracht van het team.”

Persoonlijk
Gert-Jan: “Ik heb op een andere 
manier kennisgemaakt met alle 
geledingen van het ondergronds 
bouwen en ervaren dat als je 
onderling de verbinding legt, je met 
dezelfde spelers verder komt. Nu 
klinkt dat vanzelfsprekend, maar 
acht jaar geleden had ik dit nog niet 
zo kunnen verwoorden. Wat met de 
omschrijving op de website wordt 
bedoeld, beleef ik nu ook echt.”

Jan: “Werken met het COB heeft 
aangetoond dat open innovatie – 
mijn droom sinds ik dat boek heb 
gelezen – echt werkt.”

Meer informatie
Lees meer via  

www.cob.nl/verdieping.

https://www.cob.nl/verdieping
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Levenscyclusbeheer van 
infrastructuur bij onzekere 
klimaatverandering

De huidige besluitvormingsprocessen rondom het levenscyclusbeheer van wegtunnels in Neder-

land kunnen niet goed omgaan met de onzekerheden die klimaatverandering met zich meebrengt. 

De ontwikkeling van een alternatieve en gestructureerde methodologie, gebaseerd op de dynamic 

adaptive policy pathways-benadering (DAPP), lijkt een veelbelovend alternatief.

Het levenscyclusbeheer van wegeninfrastructuur 
is uitdagend, vooral voor assets zoals wegtunnels 
met een levensduur van meer dan een eeuw en 
een constructie die amper aangepast kan worden. 
De klimaatcrisis kan de functie en uiteindelijk 
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid op de 
lange termijn in gevaar te brengen. Om tot goede 
adaptieve strategieën te komen, heeft Yagos voor 
zijn afstuderen aan de TU Delft onderzoek gedaan 
naar het toepassen van de dynamic adaptive 
policy pathways-benadering (DAPP). DAPP 
wordt voornamelijk gebruikt door investeerders, 
beleidsmakers en analisten binnen het waterbe-
heer. Het model ondersteunt besluitvorming bij 
onzekerheid door gebruik te maken van zoge-
heten adaptation tipping points (omslagpunten 
voor aanpassing) en adaptation pathways 
(aanpassingsrichtingen) in beleidsanalyse.

In het afstudeeronderzoek van Yagos wordt DAPP 
toegepast op wegtunnels door gebruik te maken 
van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve 
assetmanagementtools. Hiermee wordt het 
mogelijk om de dynamiek van onzekerheden op 
de lange termijn mee te nemen. Door maatre-
gelen op een dynamische en flexibele manier 
voor te stellen, en niet statisch en robuust, zijn er 
twee strategische routekaarten ontwikkeld. Het 
DAPP-model bestaat uit tien methodologische 
stappen, en in dit onderzoek zijn de eerste zes 
uitgevoerd in drie fasen.

De gestructureerde methodologie
Tot 2100 hebben vooral veranderingen in 
temperatuur, neerslag, zeespiegelniveau, 
zonnestraling, verdamping (droogte), hagel- en 
onweersbuien en CO2 -concentratie in de atmo-
sfeer invloed op de functies van de wegtunnel-
infrastructuur. Fase 1 van de methodologie, de 

‘Deur geopend naar adaptieve 
maatregelen’

Jielis van Schijndel
Begeleider
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identificatie van die klimaatvariabelen, is uitgevoerd 
op basis van de KNMI’14 klimaatprojecties van de 
21ste eeuw. Daarna is een functiedecompositie van 
een wegtunnelsysteem uitgevoerd door functionele 
eisen te definiëren, deze functies op te splitsen in 
systeem- en prestatie-eisen met behulp van het 
Hamburger-model, en een foutenboomanalyse uit te 
voeren voor het identificeren van faalmechanismen 
die samenhangen met de klimaatvariabelen. Tot 
slot is in fase 1 het falen gekwantificeerd in termen 
van (on)beschikbaarheid en is er een kwalitatieve 
analyse gemaakt van de impact op zes organisatie-
waarden. 

De resultaten uit fase 1 laten besluitvormers zien wat 
de impact is van klimatologische veranderingen op 
de (on)beschikbaarheid van een wegtunnelsysteem. 
In fase 2 is vervolgens met BowTie-analysediagram-
men bepaald en gevisualiseerd welke maatregelen de 
onbeschikbaarheid van de tunnel kunnen voorkomen 
en/of gevolgen kunnen mitigeren.

Tot slot is in fase 3 een model ontwikkeld voor 
adaptieve strategieën voor het oplossen van 
faalmechanismen en het minimaliseren van de 
impact van falen. Hiervoor is gebruikgemaakt 
van a priori kwalitatieve en kwantitatieve scoring 
en selectie van maatregelen, en een visualisatie 
hiervan in strategische-besluitvormingskaarten, 
zoals weergegeven in de figuur.
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Perspectief van besluitvormers
Het belang van langetermijnadaptatieplanning voor wegen-
infrastructuur is vooral duidelijk omdat deze structuren 
zijn geïntegreerd in stedelijke omgevingen die zich op hun 
beurt ook aan het toekomstige klimaat moeten aanpassen. 
Bovendien hebben klimaatomstandigheden vooral impact 
op assets met een lange levensduur, zoals tunnels en 
mogelijk bruggen; wegen hebben een veel kortere cyclus 
van beheer en onderhoud, daarin zijn veranderingen in 
klimaat maar beperkt merkbaar. 

Hoewel de DAPP- methodologie een uitvoerig proces lijkt, 
waren ondervraagde experts in staat om hiermee adaptieve 
strategieën te modelleren. De veelbelovende visualisatie 
van de strategie in een kaart speelt een belangrijke rol in de 
acceptatie van de methodologie. De kaart helpt de uitvoer-
ders om de methodologie te begrijpen en toe te passen, 
zodat ze snel vertrouwd raken met het gebruik ervan. 

Resultaten
Door DAPP te implementeren, kunnen eenvoudigere en 
compactere besluitvormingsplannen gevormd worden die 
omgaan met verregaande onzekerheden op langere ter-

“Investeringsbeslissingen en keuzes voor beheer en onderhoud bij wegtunnels hebben vaak grote en langdurige gevolgen. Boven-
dien vereisen langetermijndoelstellingen vaak besluiten op korte termijn. Assetmanagers kunnen niet langer traditionele besluit-
vormingsmethoden inzetten om keuzes te maken. Ze zullen plannen moeten ontwikkelen die in staat zijn om te gaan met diepe on-
zekerheden. Yagos heeft met dit onderzoek op geslaagde wijze gebruikgemaakt van de DAPP-methodiek. Hij heeft deze toegepast 
in de wereld van wegtunnels middels bestaande assetmanagementtechnieken. Hij verbindt klimaatrisico’s aan de fysieke asset en 
opent de deur om adaptieve maatregelen te creëren binnen het levenscyclusbeheer van tunnels.”

Een schematische weergave van een strategische-besluitvormingskaart voor aanpassing van wegtunnels aan de aanhoudende effecten van 
klimaatverandering. (Beeld: Ioannis Savvidis)

mijn. Deze adaptatieplanningskaarten reageren op 
alle klimaatomstandigheden. Het actuele klimaat 
geeft de benodigde adaptieve maatregelen en de 
implementatietijd aan. De onderzoeksresultaten 
lijken effectiever dan de momenteel toegepaste 
besluitvormingsmethoden. 

De toegevoegde waarde van de DAPP-benadering 
ligt in de dynamische en flexibele kenmerken ervan 
in vergelijking met de huidige technieken, die zich 
voornamelijk richten op statische en robuuste 
adaptieve maatregelen op korte termijn en strikte 
implementatietijden voorstellen. Met de DAPP-be-
nadering worden minder middelen en tijd besteed 
en kan tegelijkertijd het behoud van de organisatie-
waarden en de integriteit van de tunnelstructuur 
worden gegarandeerd

Meer informatie 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

https://www.cob.nl/verdieping
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Pub >
De naam doet anders vermoeden, maar 

in het Prahan Hotel in Melbourne, Aus-

tralië, kun je niet slapen. Hier zijn liefst 

zeventien rioolbuizen gebruikt voor 

de gevel, binnentuinen en eetcabines. 

Sommige zijn gehalveerd tot ‘halfpipes’ 

om midden in de ruimte te hangen.

(Foto’s: Facebook.com/prahranhotel)

Gestapeld >
Het Tubohotel in Mexico en The Pipe House in 

Costa Rica lijken erg op elkaar. In beide gevallen 

zijn ‘stapeltjes’ van drie kokers gemaakt om 

de beschikbare ruimte goed te benutten. Op 

deze manier kon snel en goedkoop een hostel 

gerealiseerd worden.

(Foto’s: Facebook.com/tubohotel en Facebook.com/ 

Pipe-House-Playa-Grande-625760147522087)

 Eerste Andreas Strauss creëerde het eerste hotel met betonnen rioolpijpen als kamers. Hij slaagde erin om de 3 meter lange en 2,40 meter brede buizen om te toveren tot een ongewoon en gewild hostel. Zijn Dasparkhotel kent inmiddels twee vestigingen, een in Oostenrijk en een in Duitsland. Kunstenaar Thomas Latzel Ochoa heeft de 
kamers voorzien van muurschilderingen.

(Foto’s: Facebook.com/dasparkhotel)

>

Zo  
kan het 

ook!
Verkokering
Hoewel de meeste kabels ondergronds liggen, zie je ze ook 
regelmatig bovengronds. Voor rioolpijpen is dat anders; die 
vind je niet in de gemiddelde huiskamer. Maar ze kúnnen 
wel in het volle zicht een functie vervullen.

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

‘Overkap of ondertunnel de A20’

De PvdA stelt de gemeenteraad voor in te 
stemmen met een haalbaarheidsstudie naar 
Het Nieuwe Noorden, een plan om de snel-
weg boven Rotterdam te verstoppen onder 
een nieuw, groen stadsdeel.

“We borduren ermee voort op het eerdere plan 
Kralingse Berg van architect Winy Maas van 
MVRDV en projectontwikkelaar Blauwhoed van 
tien jaar geleden”, zegt raadslid Dennis Tak. “We 
kijken nu naar het hele stuk A20 tussen het Ter-
bregseplein en het Kleinpolderplein en een klein 
deel van de A13.” De PvdA verwacht niet dat Het 
Nieuwe Noorden net als de Kralingse Berg in de 
ijskast zal belanden, onder meer doordat er nu 
voorbeelden zijn van overkluizingen van snelwe-
gen die bijdragen aan een betere stad, zoals de 
A2 bij Maastricht.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Victory Boogie Woogietunnel in februari 
2021 open voor verkeer 

Het einde is nu écht in zicht: na een paar 
keer uitstel, staat de officiële opening van de 
tunnel in de Rotterdamsebaan bij Den Haag 
nu gepland voor februari 2021.

Zo’n vijf jaar is er gebouwd aan de Victory Boogie 
Woogietunnel. Van het verleggen van kabels 
en leidingen en slopen van gebouwen, tot het 
boren van de tunnel, inrijden van viaducten en 
inrichten van de openbare ruimte. De tunnel is 
onderdeel van de Rotterdamsebaan, de nieuwe 
weg tussen knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de 
Centrumring van Den Haag. Vanwege de corona-
maatregelen is een laatste open dag voor groot 
publiek niet mogelijk. In plaats daarvan zijn er 
online festiviteiten en zal de feestelijke opening 
ook online te zien zijn. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

A16 Rotterdam open in 2025

De geplande openstelling van de A16 Rotter-
dam, de eerste energieneutrale snelweg met 
tunnel, verschuift van 2024 naar 2025.

Er zijn meerdere factoren die tot vertraging 
hebben geleid. Zo duurde het verstrekken van 
vergunningen langer dan gepland en moesten 
er extra grond- en wateronderzoeken worden 
uitgevoerd. Inmiddels is aan alle voorwaarden 
voldaan, zijn de benodigde vergunningen binnen 
en zijn de bouwactiviteiten in volle gang. 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Op reis door de aarde

In de negentiende eeuw ontdekte men de 
wereld onder de grond. Robert Verhoogt 
schreef een cultuurhistorisch boek over de 
ontdekking van het onderaardse. 

Verhoogt schreef eerder 
een boek over de geschie-
denis van de luchtballon en 
de sporen die deze uitvin-
ding heet nagelaten in de 
cultuur van de negentiende 
eeuw. In zijn nieuwste 
publicatie verlegt hij het 
perspectief van de lucht 
naar het binnenste van de 
aarde. Verhoogt laat de lezer meekijken door 
de ogen van tijdgenoten. Aan het einde van 
het boek maakt Verhoogt de sprong naar de 
21ste eeuw, naar de Noord/Zuidlijn, naar de 
goudkoorts van nu, die zich richt op silicium, 
dat essentieel is voor chips, zonnecellen en 
smartphones.

 Meer informatie via www.cob.nl/verdieping.

Techniek achter ondergronds

Paulien Sewuster nam de luisteraars van 
BNR Nieuwsradio mee naar de ondergrondse 
wereld van buizen en leidingen. Met welke 
technieken wordt die wereld in kaart 
gebracht?

In de BNR Techniektour gaat een reporter elke 
week op pad om te kijken welke impact techniek 
heeft op de samenleving en hoe techniek 
bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen. 
Op 15 december 2020 werd stilgestaan bij inno-
vatieve technieken voor werkzaamheden aan het 
riool en grondradar om te zien welke kabels en 
leidingen er onder de grond lopen.

 Meer informatie via www.cob.nl/verdieping.

Veel nieuwe COB-publicaties

Door het afsluiten van het eerste tunnelpro-
gramma zijn op de valreep van 2020 nog een 
aantal rapporten afgerond. Op de Tunneldag 
28 januari 2021 was de officiële presentatie.

Zo is in Van OTO naar V-OTO de ontwikkeling 
van virtueel opleiden, trainen en oefenen 
(V-OTO) in kaart gebracht. Het rapport Van 
realisatie naar exploitatie gaat in op de ‘schut-
tingen’ die er bestaan tussen de bouwfase 
en de gebruikersfase van een tunnel: wat zijn 
oorzaken en mogelijke oplossingen? 

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

Bodemdaling

Vorig jaar uitgesteld, nu hopelijk alsnog: 
het tiende internationale symposium over 
bodemdaling, Tenth international symposium 
on land subsidence (TISOLS).

Bodemdaling is een internationaal probleem en 
heeft effect op leefbaarheid en (economische) 
ontwikkeling voor miljoenen mensen over de 
hele wereld. Het is bijzonder dat dit congres in 
Nederland plaatsvindt, dat gebeurt slechts eens 
in de dertig jaar. Het Tenth international sympo-
sium on land subsidence (TISOLS) richt zich op 
het koppelen van hydrologische, geotechnische 
en geologische kennis aan beleid en sociaal aan-
vaardbare oplossingen voor bodemdaling.

17-21 mei 2021 • o.a. Delft en Gouda •  
www.tisols2020.org

Symposium Bodem Breed

De organisatie van Bodem Breed doet een 
hernieuwde poging een fysiek symposium te 
organiseren voor en door bodemprofessionals.

Een deel van het programma van 2020 zal digitaal 
in het voorjaar van 2021 worden gegeven. Op het 
symposium op 3 juni 2021 is daarom ruimte voor 
nieuwe sessies. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 
vrijdag 12 februari 2021 ingediend worden. De 
rol van bodem onder maatschappelijke opgaven 
staat nog steeds centraal. Vele maatschappelijke 
opgaven zijn niet zonder een vitale bodem te 
realiseren. Samenwerking, het inzetten van bo-
demdiensten voor opgaven, of het nu gaat om de 
herinrichting van de stad of herinrichting van het 
landelijk gebied, regie en kaders, bodemherstel; 
het komt allemaal ter sprake op Bodem Breed.

3 juni 2021 • Hotel Theater Figi, Zeist •  
www.bodembreed.nl

PAOTM: Diepwanden

Het ontwerp en de uitvoering van een 
diepwand is complex en vraagt om speciale 
kennis. Die kunt u opdoen in de cursus Diep-
wanden van PAOTM.

Het veelgebruikte basisboek Handboek Diep-
wanden (SBRCURnet/COB-publicatie 231) 
wordt herzien en aangevuld met recente on-
derzoeksresultaten en ervaringen uit projecten. 
Enkele jaren geleden is tevens de CUR-publicatie 
Rekenregels voor diepwanden geheel herzien.
De PAOTM-cursus biedt u de kans om zowel 
de kennis uit de nog te verschijnen als de reeds 
uitgekomen publicaties snel eigen te maken.

13 en 14 april 2021 • Delft •  
www.paotm.nl/nl/cursus/diepwanden
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Flexival

• Kennisarena

• Hulp bij richtlijnen

• Samen zonder schade

• Ontwerpen met algoritmen

• Consensus in kosten en baten

• Catalogus bundelingstechnieken

• Fabels en feiten wet- en regelgeving

• Strategisch afstemmen en adaptief plannen

WWW.COB.NL/FLEXIVAL

kabels, leidingen 
en ordening
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