
Plan van aanpak 

Visie op ondergronds bouwen vanuit ontwerpende aannemers en ingenieurs

Datum: 2-4-2021



Werkgroep 

Aannemers:

▪ Heijmans: Johan de Jongh

▪ Dura Vermeer: Alex Greeuw 

▪ Van Wijnen West: Cor Simons

▪ VSF / VHB: Falco van Dijck

▪ BAM Infra: Thomas Nijssen

▪ Strukton: Mark Vlaanderen Oldenzeel

▪ Mobilis TBI: Ruud Arkesteijn (trekker)
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Ontwerpers:

▪ CRUX Engineering: Korneel de Jong

▪ RHDHV / TEC: Bart Peerdeman

▪ W&B / TEC: Arjan Luttikholt

Overig:

▪ Rijkswaterstaat: Franck Stroomer

▪ Betonballon: Stan Uyland (snuffelstage)

COB:

▪ Gijsbert Schuur (platformcoördinator / Antea Group)



Doel

Bundelen van kennis en ervaringen vanuit ingenieurs/aannemers om:
▪ kennis van bodem en bouwtechniek zo vroeg mogelijk in het (beslissings)proces in te brengen,
▪ meerwaarde te optimaliseren, 
▪ kostenefficiënt en duurzaam te bouwen. 

De werkgroep zal een visie ontwikkelen t.a.v. de toekomst van ondergronds bouwen. Hierin worden 
trends in de maatschappij en de bouwwereld beschouwd. Aanvullend zullen aanbevelingen worden 
gedaan; bijvoorbeeld door het delen van “best practices”, leermomenten en technische innovaties.

De scope omvat ondergronds bouwen binnen Nederland. Tunnels en K&L kunnen ook worden 
beschouwd, maar dit betreft niet de primaire focus vanwege de reeds bestaande COB-platforms die 
specifiek op gericht zijn.
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Waarom?

Verschil in perspectief én een gevoelige balans in  
afwegingen t.a.v. ondergrondse bouwen. Bijvoorbeeld:

▪ Leefbaarheid VS verdienmodel

▪ Meerkosten VS meerwaarde

▪ Korte termijn VS lange termijn

▪ Kansen VS risico’s

▪ Problemen VS oplossingen
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Meerkosten

Meerwaarde



Trends 

▪ Verstedelijking
In de komende 30 jaar volgens CPB:
→ toename bevolking in en rond de randstad
→ toename mobiliteit (vooral autoverkeer)

▪ Nieuwe contractvormen
→ verschuiving in aanbestedingsmoment (D&C) 
→ centralere rol (hoofd)aannemers
→ toename juridisering & risicomanagement

▪ Verduurzaming & circulariteit 

▪ Digitalisering & automatisering

PvA: Visie op ondergronds bouwen  | 2 april 2021  | Pagina 5

Bron:

De Bouwagenda

Bron:

CPB

https://debouwagenda.com/actueel/downloads+en+brochures/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=955001
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-pbl-boek-19-wlo-2015-nederland-2030-en-2050.pdf


Eindproduct

De werkgroep werkt toe naar een visiedocument met:
→ Terugblik op projecten en ervaringen
→ Trends en toekomstvisie 
→ Aanbevelingen (aan de hand van projectvoorbeelden) 
De vorm kan een document of groeiboek zijn van maximaal 10 pagina’s met eventueel een begeleidende presentatie. 

Doelgroepen:
▪ Opdrachtgevers / ontwikkelaars → hulpmiddel voor haalbaarheidsstudies en aanbestedingen
▪ Architecten en stedenbouwkundigen → hulpmiddel voor ontwerpkeuzes; inzicht in bouwtechnieken en risico’s
▪ Hoofdaannemers en ingenieurs → onderlinge kennisdeling

Noot:
Het visiedocument zal een momentopname zijn met een betogend karakter (statisch en subjectief). Een mogelijk vervolg kan zijn om een 
“Handboek Ondergronds bouwen” op te stellen met een bundeling kennis t.a.v. de bestaande stand der techniek en verwijzingen naar
normen en richtlijnen (objectief en dynamisch). Het kan een uitbreiding of aanvulling zijn op het reeds bestaande online Handboek 
Tunnelbouw. Dit is een “levend document” onder beheer van het COB dat door marktpartijen wordt gebruikt als overkoepelend naslagwerk. 
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https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/groeiboek/
http://www.handboektunnelbouw.nl/


Raakvlakken binnen COB
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Werkgroep:
Visie op ondergronds 

bouwen vanuit ontwerpende 
aannemers en ingenieurs

Platform 
Kabels & 
LeidingenOntwerpstudie 

Stad x Ruimte

Platform 
Geotechniek

Platform 
Duurzaamheid

Platform 
Tunnels & 
Veiligheid Nieuwe 

oeververbinding 
Rotterdam

▪ De scope van de werkgroep bevat een raakvlak met 
de platforms voor Tunnels, Duurzaamheid en K&L. Er 
is geen overlap; de visie vanuit aannemers biedt een 
nieuw perspectief.

▪ Er is een grote overlap met platform Geotechniek. 
Dit platform bestaat vooral uit ingenieurs (o.a. vanuit 
aannemers). Samenwerking is gewenst t.a.v. 
geotechnische aspecten (bijvoorbeeld 
bouwtechnieken en risico’s).

▪ T.a.v. de gelijktijdige COB-ontwerpstudies Stad x 
Ruimte en Nieuwe oeververbinding Rotterdam is later 
dit jaar wellicht een interessante kruisbestuiving 
mogelijk. Het COB zal dit monitoren.

Klik op de linkjes in de ballonnen voor 
meer info op de betreffende COB-projectpagina.

https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/visie-ontwerpende-aannemers/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/kabels-en-leidingen/platform-kabels-en-leidingen/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/ontwerpstudie-stad-x-ruimte/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/platform-geotechniek/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/ordening-en-waarde/platform-duurzaamheid/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/tunnels-en-veiligheid/platform/
https://www.cob.nl/wat-doet-het-cob/vakgebieden/speciale-projecten/nieuwe-oeververbinding-rotterdam/


Planning & werkzaamheden

Vier werkgroepbijeenkomsten met tussentijds “huiswerk” in 2021:

Q1: Kick-off (29-3-2021): vaststelling voorliggend PvA met thema’s en beoogd product
→ tussentijds verzamelen input vanuit achterban (best practices, leermomenten, aanbevelingen)

Q2: Bundelen input vanuit achterban
→ tussentijds aanbevelingen formuleren en onderbouwen (door werkgroepleden)
→ aanbevelingen klankborden op netwerkbijeenkomst voor aannemers en ingenieursbureaus?

Q3: Stellingen bespreken + formuleren breed gedragen visie
→ tussentijds opstellen conceptversie visiedocument (door rapporteur)

Q4: Vaststellen visiedocument

Begin 2022:  Opleveren visiedocument & externe communicatie

Mogelijk vervolg: Opstellen/uitbreiden Handboek voor ondergronds bouwen
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Thema’s

Optimale meerwaarde:

▪ Beleving
- daglichttoetreding
- sociale veiligheid
- oriëntatie en toegankelijkheid

▪ Multifunctioneel gebruik
- nieuwe ondergrondse toepassingen
- ondergrondse constructies gebruiken voor energietransitie
- koppeling van ondergrondse functies
- relatie met bovengrondse functies

▪ Toekomstbestendigheid
- technische en maatschappelijke levensduur
- adaptiviteit in gebruiksfunctie (onder- en bovengronds)
- ontwikkelingen in mobiliteit (bv. elektrisch rijden)

Efficiënt bouwen:

▪ Duurzaamheid
- klimaat, milieu en circulariteit
- “verrommeling” in de ondergrond *

▪ Bouwtechnieken 
- overzicht bouwkuipprincipes *
- geïntegreerde bouwprincipes
- waterdichtheid & brandveiligheid

▪ Innovaties
- digitalisering ontwerp (3D BIM, OTL, 4D planning) 
- 3D-scanning en sensoring
- automatisering ontwerptools en -optimalisatie

▪ Reductie (faal)kosten
- heldere en betaalbare aanbesteding en contractvorming 
- risicomanagement en leren van falen → Delft Cluster *
- monitoring en validatie (3D scanning) 
- onderhoud en beheer
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Interactieve sessie Kick-off: https://padlet.com/hetcob/gcsh8s757417jatt

* in samenwerking met Platform Geotechniek?

https://www.kivi.nl/afdelingen/geotechniek/geonet/literatuur/delft-cluster
https://padlet.com/hetcob/gcsh8s757417jatt


Contact

Projectleider COB-werkgroep:

Ruud Arkesteijn

Specialist ondergronds bouwen
M 06 830 40 630

rt.arkesteijn@mobilis.nl

LinkedIn.com/ruudarkesteijn

Mobilis B.V.

www.mobilis.nl

Coördinator Platform Waardevol Ondergronds Ruimtegebruik:

Gijsbert Schuur

Antea Group
T 085-4862410 / M 0610886051 

gijsbert.schuur@cob.nl

COB
www.cob.nl
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