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Jongeren interesseren voor de ondergrond:
‘Je moet er vroeg bij zijn’
Twee vertegenwoordigers van ‘de nieuwe
generatie’ geven hun visie op de uitdagingen
die de ondergrondse wereld van kabels en
leidingen biedt.

10 Informatie samenbrengen in digitaal

ecosysteem

Partijen die actief zijn in de ondergrond, moeten op een effectieve manier data kunnen uitwisselen. Een onmisbaar element is een breed
gedragen, centrale afspraak over digitalisering.
19 Ontwerpstudie biedt de vrijheid om te

dromen

Zeven teams gaan de komende maanden in
het kader van de ontwerpstudie Stad x Ruimte
aan de slag met inrichtingsvraagstukken van
zes gemeenten in Nederland en Vlaanderen.
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Hoe sterk zijn houten palen na jaren in de grond?

Een breed onderzoeksprogramma, waarbij de
gemeente Amsterdam samenwerkt met de
TU Delft, Deltares en de gemeente Rotterdam,
moet inzicht geven in de draagkracht van circa
een miljoen palen onder bruggen en kades.
12 DIALOOG • Blankenburgverbinding profiteert

van 4D-BIM

Succesvol ontwerpen en bouwen vraagt om
goede afstemming tussen alle betrokkenen.
Bouwconsortium BAAK zet vol in op het
koppelen van planning en 3D-modellen.

17 Twee jaar later: hoe staat het met het

uitvoeringsprotocol?

In 2019 tekenden acht partijen voor het soepeler laten verlopen van verleggingsprocessen van kabels en leidingen. Het begrip voor
elkaars werk is inmiddels duidelijk gegroeid.
18 Ondergrondse fietsenstalling op

onmogelijke plek

Op een van de drukste plekken van Amsterdam gaat een nieuwe ondergrondse fietsenstalling open. De bouw ervan was een forse
uitdaging, zowel logistiek als constructief.

14 Een stuk complexer dan het ‘ophangen van

een paar lampjes’

Elke wijziging in bestaande tunnels is complex
en vraagt om een uitgebreide voorbereiding,
zeker als het gaat om het toevoegen van een
nieuwe logische functievervuller (LFV).
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Onderonsje

Je maakt het mee bij het COB

Turbulent

Windkracht 10, tropische regenbuien en een
vintage Volkswagen busje dat al lang met pensioen had gemoeten. Niets houdt het razendereporterteam van het COB tegen.

Het COB-team

Mail hem naar info@cob.nl
en wie weet schittert uw
verhaal volgende keer in
deze rubriek.

Wat een dag was dat; met een oude hippiebus
Zuid-Holland rond voor een verrassend, sprekend Tunneldagfilmpje. Wij hadden er zin in!
Het weer helaas niet: storm, regen en windkracht 10.
De bus vond het allemaal maar spannend en
wij ook! IJzige kou die door ieder kiertje naar
binnen werd geblazen. Het wiel dat vol tegen
de wind in moest sturen om recht over de
snelweg te denderen. De spanning werd het
wagentje al snel te veel. We mochten (met
goede zin!) de flowerpowerbus voorzien van
een vriendelijk zetje in de rug, om onze weg te
vervolgen. Natgeregend tot op het bot en een
goede work-out verder, brachten we enthousiast verslag uit vanuit de Heinenoordtunnel.

Heeft u ook een
Onderonsje?

(Beelden: COB)
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COB-UPDATE

Kabels en leidingen in festivalsferen

Nieuwe participanten

Van studio naar arena en van badhuis naar videowall. Het
Flexival op 22 april 2021 was, zoals het hoort, een bonte
verzameling van kennis en lol. Kabels en leidingen en
ondergrondse ordening stonden centraal op deze dag.
Eerst was er een plenaire uitzending, na de lunch waren
er zestien subsessies om uit te kiezen.

•

ICT Netherlands is leverancier van totaaloplossingen op het gebied van industriële
automatisering.

•

Gemeente Breda brengt gemeentelijke
expertise en vraagstukken in, wat onder meer
waardevol is voor de Kennisarena.

•

Building Changes is specialist in transitieprocessen in de bouwsector en heeft nuttige
kennis over houding en gedrag in huis.

•

Beaufort is aangesloten om hun expertise op
het gebied van businesscases in te zetten voor
circulariteit in de tunnelsector.

De plenaire uitzending van het Flexival draaide
om de Kennisarena kabels en leidingen. Robbert
Ephraïm en Jarko van Bloois werden voorgesteld
als thema-eigenaren, en programmamanager
Edith Boonsma presenteerde de ondertekening
van de Kennisarena door Mijn Aansluiting en het
COB, die ieder 125.000 euro bijdragen, naast
hun expertise. Twintig enthousiaste deelnemers
deden vanaf de livetribune mee aan de quiz
onder leiding van platformcoördinator Rudi Zoet.

‘s Middags
waren er
zestien subsessies
waarin de projecten uit
de Kennisarena werden toegelicht en aandacht
was voor interessante en actuele ontwikkelingen
daarbuiten.
De plenaire uitzending en de meeste subsessies zijn
online terug te kijken. Ook staan veel presentaties online.
Zie voor alles: www.cob.nl/flexival2021

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

Verbreding COBkennisbank
Onder meer door de komst van het platform Geotechniek en de Basisregistratie
ondergrond (BRO) is de kennisbehoefte
van het COB-netwerk verbreed. De kennisbank wordt herzien om daaraan tegemoet
te komen.
De herziening van de kennisbank betekent niet
alleen het toevoegen van extra documenten,
bijvoorbeeld over onderwerpen zoals bodemonderzoek en grondwatermonitoring. Voor het goed
toegankelijk maken van deze ‘nieuwe’ kennis wordt
de gehele structuur van de kennisbank vernieuwd,
wat weer betekent dat alle huidige items daarop
aangepast moeten worden. Dit wordt bewust
handmatig gedaan, om ook gelijk de kwaliteit te
verbeteren. Naar verwachting komt de nieuwe
kennisbank in het najaar online.
www.cob.nl/kennisbank

TKI-aanvraag
Fragmenten uit de plenaire uitzending van het Flexival op 22 april 2021. (Beelden: COB)

Inschrijven voor Schreudersstudieprijs
nog mogelijk
Studenten die tussen 1 april 2018 en 24 september 2021 zijn
afgestudeerd, kunnen meedingen naar de Schreudersstudieprijs,
dé prijs voor afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds
bouwen.
Om het jaar beloont Stichting A.M. Schreuders
een student die een bijzonder afstudeerproject
heeft afgerond op het gebied van ondergronds
ruimtegebruik aan een Nederlandse hbo- of
wo-instelling. Er worden twee prijzen toegekend: één in de categorie ruimtelijke kwaliteit
(architectuur, planologie, stedenbouw, etc.) en

één in de categorie techniek (civiele techniek,
werktuigbouw, etc.). De winnaar ontvangt 2500
euro; voor eventuele eervolle vermeldingen ligt
500 euro klaar. De jury bestaat uit prominenten
uit het vakgebied.
Meer informatie over de prijs en het reglement is te
vinden via www.cob.nl/schreudersstudieprijs.

Het tunnelprogramma van het COB-netwerk sluit aan bij de eisen aan programma’s van topconsortia voor kennis en
innovatie (TKI). Daarom heeft het COB
samen met Delftse kennisinstituten een
TKI-subsidieaanvraag ingediend.
Voor de aanvraag is aan participanten gevraagd
om hun in-kindbijdrage in geld uit te drukken,
want daar wordt de subsidie op gebaseerd. Vrijwel alle participanten die actief deelnemen aan
het tunnelprogramma hebben hier gehoor aan
gegeven! De aanvraag kan hierdoor een substantieel bedrag voor aio’s en toegepast wetenschappelijk onderzoek opleveren. De beslissing over
toekenning wordt in het najaar verwacht.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Ondergronds
paleis

s
In foc u

In 2020 is er enorm
veel werk verzet voor
de vernieuwing en
verbouwing van Paleis
Het Loo. De ruwbouw van
de ondergrondse uitbreiding is
klaar, de contouren van de vijver
zijn zichtbaar en diep daaronder
zijn ruimtes gecreëerd met
paleiselijke afmetingen.
Het ruim driehonderd jaar oude Paleis
Het Loo is sinds 1984 in gebruik als
museum. Op 8 januari 2018 is begonnen
met een grootschalige renovatie. Enerzijds worden de technische installaties en
klimaatinstallaties vernieuwd en vindt er
asbestsanering plaats, anderzijds komt
er vijfduizend vierkante meter extra
vloeroppervlakte onder het maaiveld voor
bezoekersfaciliteiten en tentoonstellingen.
Op de foto is te zien dat de vier gazons
aan de voorzijde van Paleis Het Loo al zijn
verdwenen. Hier komt een ondiepe vijver
met een glazen bodem die het plafond
vormt van de nieuwe ondergrondse ruimte.
Volker Staal en Funderingen (VSF) maakte
hiervoor een bouwkuip van tien meter diep
en een oppervlakte van bijna 4.500 m²,
opgebouwd uit een veelvoud aan funderingstechnieken afgestemd op de
ondergrond en de locatie. Aan het beton is
een zogeheten healing agent toegevoegd.
Dit is een hulpstof waarmee toekomstige
scheuren in het beton vanzelf herstellen.
Zodra er scheurtjes ontstaan en vocht zijn
weg naar binnen vindt, gaan de toegevoegde bacteriën zich vermenigvuldigen
en kalksteen produceren, waarmee de
scheur wordt opgevuld. Omdat het om een
relatief nieuw product gaat, is het nog even
afwachten hoe goed het in de praktijk – in
deze specifieke omstandigheden – werkt.

Inmiddels is de bouwkuip afgedekt met
enorme glasplaten. Van bovenaf kun je hierdoor de moderne technische hoogstandjes
bekijken, terwijl je van onderaf zicht hebt
op de historische gebouwen. Zo krijgt Paleis
Het Loo weer een voorplein met grandeur.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.
(Foto: Facebook.com/groups/HetLoovernieuwt)
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Jongeren interesseren voor
de ondergrond:
‘Je moet er vroeg bij zijn’

‘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’, dat was in 2019 een
van de conclusies in het rapport Common ground voor ondergrondse
infra. Oussama Bousaid en Joey Waaijenberg, deelnemers aan Pipeliner,
maken deel uit van de nieuwe generatie en zien dat de ondergrond meer
aandacht nodig heeft.

De vraag naar technische mensen klinkt overal. In
april bleek bijvoorbeeld uit de Bouwmonitor van
Bouwend Nederland dat 83% van de bouwbedrijven mensen zoekt. In de ‘concurrentieslag’ om
technische mensen is de wereld van ondergrondse
infrastructuur onderbelicht. “Als je jongeren warm
wilt maken voor dit vak, moet je ervoor zorgen dat
de ondergrond meer zichtbaar is”, zeggen de jonge
Pipeliners. Aan de aantrekkelijkheid van het vak ligt
het volgens Joey en Oussama niet. Zij lopen beiden
warm voor de uitdagingen die de ondergrondse
wereld van kabels en leidingen biedt. Oussama: “Bij
het werken in de ondergrond ben je continu met
uitdagingen bezig. Je werkt vaak onder tijdsdruk in
een beperkte ruimte met helaas geen tot nauwelijks budget voor innovaties. Als beheerder van de
ondergrond probeer je daarbij optimaal gebruik te
maken van de ruimte om te voorzien in de behoefte
en ontwikkeling van de bovengrond.” Joey beaamt
dat: “Je moet met heel veel puzzelstukjes werken
om een oplossing te vinden.”
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Beiden zien dat de nood hoog is. De schaarste aan
vakmensen dreigt de komende jaren bovendien nog
nijpender te worden. Joey: “Ik zag bij mijn opleiding
mensen die al dertig jaar in de kabels-en-leidingenwereld werken óf mensen die net begonnen waren; er
zat niets tussen. We staan voor een enorme vergrijzing.
Veel mensen die nu actief zijn in deze sector, zijn over
tien jaar verdwenen. Dan hebben we echt een gat.”

Ondergeschoven kindje
Joey en Oussama weten uit ervaring dat het niet vanzelfsprekend is dat jongeren in hun opleiding met ondergrondse kabels en leidingen te maken krijgen. Oussama:
“Er is nog veel winst te behalen. In mijn periode aan de
hogeschool ben ik helemaal niet in contact gekomen
met kabels en leidingen. Het is echt een ondergeschoven
kindje. Er wordt gewerkt met een vast curriculum, waar
kabels en leidingen nu nog geen plaats hebben.” Joey:
“Tijdens mijn vooropleiding was het hetzelfde verhaal.
Mijn hele familie zit in de pijpleidingen, daardoor wist ik
wat ik wilde, maar anders had ik er niets van geweten.”
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Oussama Bousaid
is technisch pijpleidingingenieur

en

werkzaam bij de afdeling Leidingenbureau
en beheer ondergrond
van de gemeente Rotterdam. Zijn werkgebied is de Rotterdamse
haven. Hij studeerde
civiele techniek aan
de Avans Hogeschool.
Bij Avans+ volgt hij
momenteel de masteropleiding Pipeline
Technology.

Joey Waaijenberg
is assistent-projectleider bij WSP. Hij volgde
de opleiding middenkaderfunctionaris installatietechniek aan
het Radius College en
voltooide in 2020 de
Beroepsopleiding Pipeliner.
(Foto: Flickr/Capital Programme)

Pipeliner
De Nederlandse en Belgische buisleidingenbranche ontwikkelden ruim
twintig jaar geleden een eigen opleiding Master of Pipeline Technology. In 2003 ging de kleinschalige opleiding van start bij Avans+ onder
auspiciën van Pipeliner, die inmiddels door circa driehonderd mensen
is gevolgd. Na afronden van de opleiding dragen de deelnemers de titel
MSc in Pipeline Technology. Deelnemers werken bij leidingeigenaren en
-beheerders, aannemers, ingenieursbureaus en andere organisaties die
actief zijn in de wereld van ondergrondse pijpleidingen.
Met circa tachtig vakdocenten uit de sector is de tweeënhalf jaar durende
opleiding sterk praktijkgericht. In 2018 startte Litecad in samenwerking
met Pipeliner een parttime-opleiding op mbo4-niveau: de Beroepsopleiding Pipeliner. De breedte en filosofie van deze eenjarige opleiding zijn
vergelijkbaar en meer toegesneden op werknemers in de uitvoering. Elk
jaar nemen circa vijftien personen deel. Pipeliner, kennispartner van het
COB, bewaakt de kwaliteit en continuïteit van de opleidingen.
www.pipeliner.nl

Oussama vreest dat het probleem nog
een slag dieper zit: “Tijdens een stage
bij een grote aannemer merkte ik dat de
ondergrond daar vooral als ergernis wordt
gezien. Als je hoort dat je er meer last dan
gemak van hebt, motiveert dat niet.” Hij
werkte ook met mensen die een hyperloop
wilden ontwikkelen. Oussama: “Daar
hebben ze werkelijk alle aspecten uitgediept, maar niet nagedacht over waar die
buis dan moet komen. Dat de ondergrond
bij zo’n project onvoldoende in beeld is, is
echt zorgwekkend. Dat symboliseert een
grote opgave voor het onderwijs.”
Het valt Oussama ook op dat hij in zijn
jaargang van de masteropleiding Pipeline
Technology de enige is die niet bij een
aannemer of ingenieursbureau werkt.
De belangstelling voor de ondergrondse
kabels-en-leidingeninfrastructuur zit
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(Beeld: pxhere.com)

kennelijk niet altijd bij alle partijen die ermee te maken
hebben. Oussama: “Het merendeel van mijn mededeelnemers is werkzaam bij een aannemer. De (net)beheerders, leidingeigenaren, ingenieursbureaus en overheidsinstanties zijn nog enigszins ondervertegenwoordigd.”
Joey: “In mijn jaargang van de beroepsopleiding Pipeliner
was dat minder het geval. Ik ben ook mensen van
bijvoorbeeld de Gasunie of Oasen tegengekomen.”

Verschillende achtergronden
Het is de mengeling van verschillende achtergronden
die bijdraagt aan het belang van Pipeliner voor de
sector, vinden de mannen. Joey: “Je kijkt ieder vanuit je
eigen perspectief, maar je moet wel samen tot oplossingen komen. Dat geldt voor de opleiding, maar ook in
de dagelijkse praktijk.” Oussama ervaart dat ook nu al:
“Ik hoor en zie in de opleiding waar deelnemers vanuit
aannemers of ingenieursbureaus in de praktijk tegenaan lopen. In casussen moeten we samen beroepsproducten opleveren. Die uitwisseling kweekt begrip voor
elkaar. Dat is belangrijk, ook buiten de opleiding. Het
zou goed zijn als er altijd sprake is van een mengelmoes
van verschillende achtergronden. Je komt elkaar later in
de praktijk toch ook weer tegen in projecten.”

‘Je kijkt ieder vanuit je eigen
perspectief, maar je moet wel
samen tot oplossingen komen.’

Anders informatie delen
Meer jongeren betrekken bij de wereld van ondergrondse kabels en leidingen betekent ook dat het
onderwijs moet aansluiten bij de belevingswereld
van jongeren. Een project van stichting BLEI, waarbij GoPro-actiecamera’s gebruikt worden om school
en praktijkomgeving dichter bij elkaar te brengen,
levert daar een bijdrage aan. Leerlingmonteurs infratechniek filmen hun werkzaamheden met zo’n
camera. Het werken met camera’s legt meer nadruk
op praktische vaardigheden. Leerlingen kunnen zelf
vastleggen wat ze in hun werk doen, hoe ze dat doen
en daarbij uitleggen wat ze doen en waarom.
www.opleidenmetgopro.nl

GoPro is een Amerikaanse fabrikant van actiecamera’s die
bijvoorbeeld gemakkelijk gedragen kunnen worden als helmcamera. (Foto: Flickr/Gerry Lauzon)
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Perspectief
Volgens Joey en Oussama zijn er voldoende kansen om
jongeren meer en beter zicht te geven op een carrière
in de ondergrond. Joey: “Er is werk genoeg, dus waarom
niet net als in de transportsector werken met een
baangarantie?” Dat er toekomst in het vak zit, blijkt wel
uit Joey’s eigen loopbaan tot nu toe: “ Na een stage ben
ik hier bij WSP (toen nog Lievense, LievenseAdriaens
en Petersburg Consultants) gestart als junior-tekenaar.
De afgelopen tien jaar heb ik hier gewerkt als landmeter, projectmedewerker, werkvoorbereider en nu
assistent-projectleider. Maar toen ik tien jaar geleden
wilde starten, kon ik nergens een opleiding vinden. De
sector moet zichtbaarder worden. Begin gewoon ’s met
informatieavonden. Je moet er vroeg bij zijn.”
Oussama: “Maak zichtbaar waar het om gaat. Gebruik
beelden en praktijkvoorbeelden. Dan gaat werken in de
ondergrond leven. Laat zien hoe horizontaal gestuurde
boringen in z’n werk gaan; laat leidingtunnels zien. Als
je in de Rotterdamse haven een leidingenstrook open
ziet liggen, is dat heel indrukwekkend. En integreer
de ondergrond in de hbo-opleiding civiele techniek.
Dat zou niet zo heel moeilijk moeten zijn. Pipeliner
en Avans+ hebben de kennis en zouden die kunnen
inzetten om het onderwijs met betrekking tot de
ondergrond verder te ontwikkelen.”
Zoals bedrijven en organisaties mensen en praktijkkennis ter beschikking stellen voor opleidingen van
Pipeliner, zou dat volgens Oussama en Joey ook
moeten gelden voor technische vooropleidingen.
Oussama: “Bedrijven kunnen gastdocentschappen
gaan verzorgen op hogescholen. Bij de masteropleiding
heb ik voornamelijk boegbeelden uit de branche die
als gastdocenten fungeren. Voor negentig procent van
de docenten aan de hogeschool geldt dat niet. Je hebt
mensen uit de praktijk nodig. Mensen die een kijkje in
hun keuken kunnen geven en met passie iets over hun
vak willen vertellen.”

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.
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Geotechniek Hoe sterk zijn houten palen na jaren in de grond?
De gemeente Amsterdam beheert 150 tot 200 kilometer kademuren en ruim 260 bruggen die zijn
gefundeerd op houten palen. Hoe het staat met de draagkracht van deze circa een miljoen palen – die soms
honderden jaren oud zijn – is niet exact bekend. Een breed onderzoeksprogramma, waarbij de gemeente
samenwerkt met de TU Delft, Deltares en de gemeente Rotterdam, moet daarin verandering brengen.
“Toen Rijkswaterstaat een aantal jaren geleden de veiligheid en draagkracht van de rijksbruggen in kaart bracht,
kregen wij vanuit de gemeenteraad de vraag hoe het staat
met de constructieve veiligheid van de gemeentelijke
bruggen en kades”, vertelt Bart Manders, projectleider
Constructies en waterbouw bij het ingenieursbureau van
de gemeente Amsterdam. Deze vraag was niet zomaar te
beantwoorden, omdat er feitelijk geen normen of richtlijnen
zijn voor houten funderingspalen die al jaren onder water
staan. Ook de resultaten van de inspectiemethode die
de gemeente gebruikt – een duiker boort met een soort
appelboor een houtkern uit de paalkop, die vervolgens
in een laboratorium wordt geanalyseerd –lijken niet te
stroken met waarnemingen in het veld.

glasvezel onder spanning komt te staan, verandert
namelijk de kleur van het licht. Met een speciaal
apparaat kunnen we die kleurverandering waarnemen en daarmee de rek.”

Meetinstrumenten
Manders: “Binnen het derde deelonderzoek
bestuderen we wat de meeste geschikte manier is
om de dikte van het aangetaste deel van de houten
palen te bepalen. Uiteindelijk zijn we uitgekomen
bij de zogeheten Resi-Power Drill van het bedrijf
IML. Deze boormachine werkt met goedkope
boortjes en bepaalt op basis van de boorweerstand
de sterkte van het hout. Wij hebben hem aangepast
voor gebruik onder water. Een belangrijk voordeel

Bart Manders,
gemeente Amsterdam

Rodriaan Spruit,
gemeente Rotterdam

“We vermoeden dan ook dat er op sommige plekken
sprake is van ‘verborgen veiligheid’”, aldus Manders.
“Om die verborgen veiligheid aan te tonen en een betere
inschatting te kunnen maken van de draagkracht van de
palen, zijn we een onderzoeksprogramma gestart. Dit
bestaat uit drie deelonderzoeken. Het eerste richt zich op
de geotechnische draagkracht van houten funderingspalen, het tweede op de constructieve draagkracht en het
bijbehorende bezwijkgedrag van deze palen, en het derde
op meetinstrumenten om inzicht te krijgen in de mate van
aantasting. Alle onderzoeken dragen eraan bij dat we de
(rest)sterkte van de palen onder onze bruggen en kades
kunnen bepalen.”
“Een typische eigenschap van houten palen is dat ze
taps zijn”, stelt Rodriaan Spruit. Hij is als geotechnisch
adviseur namens het Ingenieursbureau Stadsontwikkeling
Rotterdam vooral betrokken bij het eerste deelonderzoek
van het Amsterdamse onderzoeksprogramma. “Mogelijk
dat ze daardoor meer draagkracht hebben dan je verwacht.
Zo hebben tapse palen meer schachtwrijving dan palen
met een rechte schacht en zijn ze waarschijnlijk ook
minder gevoelig voor negatieve kleef, het verschijnsel dat
zakkende grondlagen die aan de paal kleven, de paal naar
beneden trekken. Wellicht verklaart dat een deel van de
verborgen veiligheid.”

Proeftuin
Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van houten palen,
is er in Overamstel een proeftuin ingericht. “Bij de proeven
willen we niet alleen de maximale draagkracht van de
palen vaststellen, maar ook onderzoeken waar een paal
zijn kracht aan de grond afdraagt”, licht Spruit toe. “Welk
deel komt bijvoorbeeld voor rekening van de paalpunt in
het zand en hoeveel draagt de schachtwrijving eraan bij?
Om dat te bepalen hebben we de palen voorzien van glasvezelkabelsensoren. Door licht door deze glasvezelkabels
te sturen, kunnen we de optredende rek meten. Als een

De bruggen en kilometers aan kademuren op houten palen vormen belangrijke schakels
voor het verkeer in Amsterdam. (Foto: Flickr/Andrew Gustar)

van dit instrument is dat de gemeten weerstand direct kan
worden afgelezen. De duiker hoeft dus niet zoals bij de
appelboor elke keer naar boven te komen om het monster
uit de boor te halen, maar kan achter elkaar doorwerken.
Verder kun je met deze boor de paalkop helemaal doorboren. Als je dat doet op twee punten die onder een hoek
van ongeveer negentig graden staan, krijg je de aantasting
rondom de paalkop in beeld, wat uiteraard nauwkeuriger
is dan een monster op een punt. Samen met de TU Delft
onderzoeken we nu hoe de gemeten weerstand zich
verhoudt tot de daadwerkelijke sterkte van het hout.”

Lees verder
Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping.
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Digitalisering Informatie samenbrengen in digitaal ecosysteem
Partijen die actief zijn in de ondergrond, moeten op een effectieve manier data kunnen uitwisselen.
Dat is niet alleen noodzakelijk om efficiënter en hindervrij te kunnen opereren, maar ook om goed te
kunnen inspelen op de energietransitie, klimaatadaptatie en de vervangingsopgave van netbeheerders.
COB-projectleider John Driessen noemt de noodzaak om te komen tot effectieve data-uitwisseling de
meest complexe opgave voor de sector sinds de WION.

Annemiek Bosch,
ministerie IenW

Gerry van Meijel,
Evides Waterbedrijf

Gemeenten, waterschappen en netwerkbedrijven
groeien van beheerders van infrastructuur naar
professionele assetmanagementorganisaties. Daarbij
is samenwerken rondom hun assets in de openbare
ruimte cruciaal. Het effectief omgaan met de grote
onderlinge afhankelijkheid vergt dat de sector de ondergrondse infrastructuur als één samenhangend ecosysteem gaat zien. Daarvoor is digitalisering van data
en informatie noodzakelijk. Een onmisbaar element
daarin is een breed gedragen, centrale afspraak over de
wijze waarop partijen onderling gegevens kunnen uitwisselen. Aan de hand van ervaringen die het komend
jaar worden opgedaan in pilots, beoogt het project
Samen digitaal het delen van data te bevorderen en te
versnellen. Annemiek Bosch (IenW) en Gerry van Meijel
(Evides Waterbedrijf) belichten de achtergronden.

Gezamenlijke visie en aanpak

John Driessen,
COB/Sweco

Binnen het Bestuursakkoord Water ontstond een
initiatief om te onderzoeken wat nodig is om tot goede
data-uitwisseling te komen. Eind 2018 is afgesproken
een gezamenlijke visie en aanpak te ontwikkelen om de
kansen van de informatiesamenleving beter te benutten.
Het ministerie van IenW startte een werkgroep. Annemiek Bosch: “Binnen die BAW-werkgroep, waarin alle
partijen van het Bestuursakkoord Water participeren,
hebben we allereerst een zienswijze afgesproken. Die
zienswijze is gebaseerd op het FAIR-data-concept van
de Universiteit Leiden (zie kader), dat beschrijft hoe je
bereikt dat gegevens vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar en

FAIR
De door het ministerie van IenW opgerichte werkgroep heeft het FAIR-data-concept als uitgangspunt genomen. Dit concept, ontwikkeld door
Universiteit Leiden en in beheer bij de GoFAIR
Foundation, wordt inmiddels steeds breder opgepakt, zowel in Nederland en Europa als wereldwijd. Het is een bottom-up, stakeholdergericht en
zelfsturend initiatief dat tot doel heeft principes te
implementeren waardoor data ‘findable, accessible,
interoperable and reusable’ (FAIR) wordt.
www.go-fair.org/fair-principles

herbruikbaar zijn. Het plan van aanpak dat we vervolgens
hebben opgesteld, is gebaseerd op het gebruik van usecases.” Gerry van Meijel: “We willen werken op basis van
het FAIR-data-concept. Wat kan dit concept opleveren
bij het samenwerken in de ondergrond met betrekking
tot informatie-uitwisseling? Dat hebben we getoetst in
de praktijk. De eerste use case daarvoor is voorgesteld
vanuit Evides Waterbedrijf. Daar is het samenwerken in
de ondergrond al jarenlang een speerpunt. Er zijn diverse
samenwerkingsconvenanten, waaronder een convenant
dat is gericht op gezamenlijk aanbesteden. De opgave
om geautomatiseerd informatie te delen, sluit daar heel
mooi bij aan. Het resultaat is de use case Samenwerken
in de ondergrond (SidO). Deze heb ik voorgesteld in de
werkgroep BAW, waar de usecase is goedgekeurd.”
COB-projectleider John Driessen is bezig de organisatie op te zetten voor de opschaling van de usecase als
onderdeel van het thema Digitaal ecosysteem van de
Kennisarena kabels en leidingen. “We staan echt nog
aan het begin”, benadrukt hij. “Dit wordt een langjarig
traject, waarbij we zorgvuldig ons doel en de rol die we
willen spelen, moeten bepalen. We zitten in een proces
van aftasten. Dat proces van aftasten gaan we wel
superstrak organiseren.”

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

In een ecosysteem functioneren planten, dieren en micro-organismen
zelfstandig, maar door materie en energie uit te wisselen (onderling en
met de niet-levende omgeving) vormen ze ook een samenhangend geheel.
(Beeld: Freepik)
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Op weg
‘Maak een plan over digitalisering’: daarmee ging
ik op weg. Met gelijk als eerste struikelpunt: wat is
digitalisering? Je kunt er zo verschrikkelijk veel onder
verstaan. Terug naar de tekentafel: wat denk ik er zelf van?
Ik stel mezelf (en anderen) allerhande vragen: Is het een
ontwikkeling waar je niet onderuit kunt? Of is dit iets wat
we allemaal nastreven? Of allebei? In hoeverre is digitalisering
hulp? En wanneer een last? En voor wie? En wanneer? Het is
begin 2020, ik ga aan de slag, niet wetende dat digitalisering in
dat jaar een veel belangrijkere rol gaat spelen dan gedacht.
Praat je over digitalisering, dan praat je over
informatie. Hoe krijg je de juiste informatie
tijdig bij de juiste persoon? Digitalisering
moet daaraan bijdragen, dat wordt mijn
ultieme toetsvraag. De nuance zit natuurlijk
in het woord ‘bijdragen’, want wat is dat
eigenlijk? En, niet onbelangrijk, voor wie
draagt het bij? Ik neem het besluit de assetmanager tot middelpunt te bombarderen.

blijft het op de plank liggen en vallen dus
ook de baten in het water.
3. En wat gaan we dan precies doen? Een
vraag die zich richt op het digitale middel
zelf en inzicht geeft in de technische
werking en inpassing. Waarbij natuurlijk
ook wordt gekeken naar de informatie
die aan het middel wordt verstrekt en
eruit volgt.

Als digitalisering dus eigenlijk gaat over het
beter beschikbaar maken van informatie
voor de assetmanager, dan zijn er drie basisvragen die je zou moeten kunnen beantwoorden bij de inzet van een digitaal middel
en de verdere ontwikkeling daarvan. Met een
digitaal middel bedoel ik overigens alles wat
informatie in digitale vorm weergeeft, denk
aan modellen, databases, virtual reality,
maar ook mail en pdf.

Voor deze drie basisvragen hebben we
kennisontwikkeling nodig, zodat ze een
framework opleveren waarop we verder kunnen bouwen. Dat framework wordt neergezet in werkpakket 1; daarnaast zijn er in vier
werkpakketten projecten die zich richten op
digitaliseringsvraagstukken vanuit specifieke
invalshoeken: praktijk, veiligheid, beheer en
onderhoud, en technische ontwikkelingen.

1. Draagt het middel bij? Een vraag die je
vanuit verschillende perspectieven kan
en moet beantwoorden om een goed
beeld te krijgen. Hierbij spelen veel meer
factoren een rol dan de financiële kosten
en baten.

Kijkend naar de toekomst heb ik nog veel
vragen om te stellen over digitalisering. En
nu ligt er een gedegen plan om deze samen
met het netwerk te gaan beantwoorden; ik
kijk ernaar uit!

2. Past het in onze werkwijze? Deze vraag
geeft een toets op de bruikbaarheid van
een digitaal middel. Een middel kan nog
zo mooi zijn, maar past het niet, dan

Foto: Vincent Basler

Jenny Daverveld is coördinator van de ontwikkellijn
Digitalisering in het tunnelprogramma. Daarnaast werkt
ze bij Covalent aan systeemintegratie in tunnelprojecten,
momenteel als technisch manager TTI voor de tunnels in
de Zuidas. Jenny was eerder onder meer systeemarchitect
in het team van de Landelijk Tunnelregisseur.
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Blankenburgverbinding
profiteert van 4D-BIM
Van links naar rechts: Joost Beumer, Marloes Bon, Tommie Jacobs, Jaap Brantenaar en Leonard Tonkens. (Foto: Vincent Basler)

Marloes Bon is werkvoorbereider/modelleur bij Civiele technieken deBoer.

Joost Beumer is projectleider
bij Civiele technieken deBoer.

Jaap Brantenaar is senior adviseur civiele techniek bij Rijkswaterstaat GPO en vanuit die rol
betrokken bij het project Blankenburgverbinding.

Tommie Jacobs is teamleider
digitale constructies bij Ballast
Nedam en integraal BIM- coördinator bij BAAK Blankenburgverbinding.

Leonard Tonkens is projectcoördinator civiel voor het knooppunt Rozenburg A15-A24 bij
BAAK Blankenburgverbinding.
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“Ontwerpen in 3D is natuurlijk niet nieuw”,
stelt BIM-coördinator Tommie Jacobs van
BAAK. “De eindsituatie van bouwprojecten
wordt al ongeveer tien jaar in driedimensionale ontwerpen weergegeven. Ook het
ontwerpen in 4D, waarbij de factor tijd in het
ontwerp wordt meegenomen, is niet nieuw.
Wij zijn echter nog verdergegaan en hebben
ervoor gekozen om niet alleen de constructies,
maar ook alle tijdelijke hulpconstructies en
de terreininrichting in 3D te modelleren en
vervolgens al deze 3D-modellen te koppelen
aan de planning. Dat doen we om samen
met alle betrokken partijen tot een maakbaar
ontwerp te komen.”
Leonard Tonkens, projectcoördinator civiel voor
het knooppunt Rozenburg: “Door niet alleen de
hoofdconstructies in 3D weer te geven, maar
ook alle tijdelijke constructies en de omgeving
zoals de wegfaseringen en bouwplaatsen,
komen veel meer raakvlakken in beeld. We
kunnen nu niet alleen heel eenvoudig zien
of de constructiedelen van verschillende
leveranciers goed op elkaar aansluiten en
of de maatvoering klopt, maar ook of een
hulpconstructie in een wegfasering past en of
er ruimte is voor de bouwlogistiek. Bijkomend
voordeel is dat de 3D-modellen rechtstreeks in
het digitale toestel van de maatvoerder komen.
Uit te zetten punten hoeft hij dus niet van de
pdf-tekening te halen.”

Sterk communicatiemiddel
Jaap Brantenaar van Rijkswaterstaat GPO is
enthousiast over de aanpak van BAAK: “Driedimensionale beelden die de verschillende fasen
van de bouw tonen, zijn een heel sterk communicatiemiddel. De meeste mensen kunnen uit deze
beelden veel meer informatie halen dan uit de
voorheen gebruikelijke 2D-bouwtekeningen. Als je
bijvoorbeeld wilt weten wat de grootte is van een
stempel kun je dat direct bekijken. En het mooie is
dat je op elke willekeurige plek een doorsnede kunt
maken. Neem de Maasdeltatunnel, de geplande
afzinktunnel onder het Scheur. Door de 3D-ontwerpen van de civiele constructie te combineren
met die van de tunneltechnische installaties kun je
bijvoorbeeld heel snel zien of iedere installatie past
op de plek die ervoor is bedacht.”
Brantenaar wijst ook op een ander voordeel van
driedimensionale afbeeldingen en animaties: “Het
realiseren van dit soort complexe infrastructurele
werken lukt alleen als je veel met elkaar praat en
zaken goed met elkaar afstemt. Niet alleen als
opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook als
hoofdaannemer en onderaannemers. Mijn ervaring
is dat afstemmen en overleggen vaak het beste
gaat via plaatjes en modellen.”
Tonkens beaamt dat afstemming met 3D-afbeeldingen uitstekend werkt. Als voorbeeld noemt hij
het ontwerpen van de dekken voor de viaducten
voor het nieuwe knooppunt Rozenburg: “Voor
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Succesvol ontwerpen en bouwen vraagt om goede communicatie en afstemming tussen alle
betrokkenen. Voor het bouwconsortium BAAK, dat de A24 Blankenburgverbinding realiseert,
was dit een belangrijke reden om vol in te zetten op het koppelen van planning en 3D-modellen.
Dat is gedaan vanuit de overtuiging dat de kracht van visualisaties enorm groot is en een integrale
grondige voorbereiding zorgt voor een soepel uitvoeringsproces.

Gezamenlijk ontwerpen

‘Een fout maken op de
computer is een stuk
goedkoper dan op de
bouwplaats.’

“Wij zijn begonnen met het in 3D ontwerpen
van de tijdelijke fundering voor deze hulpconstructie”, vervolgt Tonkens. “Daarbij hebben
we veel contact gehad met de ontwerpers
daarvan, bijvoorbeeld over de hoogte van de
fundaties en de plekken waar de jukken en
fundatiepalen komen te staan.”

het bouwen van deze dekken hebben we
gebruikgemaakt van een grote hulpconstructie
van Civiele technieken deBoer. Deze speciaal
ontworpen tijdelijke tafelconstructie ligt over
de A15 heen en moet in twee richtingen
waterpas zijn. Nadat het eerste dek gereed
was, is de hele hulpconstructie circa zestig
meter verschoven en ondertussen wordt het
tweede dek gebouwd.”

Joost Beumer, projectleider bij Civiele
technieken deBoer: “Standaard hadden we
iedere twee weken overleg met BAAK. Net als
zij werken wij al jaren alles uit in 3D-modellen. Voorafgaand aan een overleg wisselden
wij de stand van zaken in 3D uit. Hierdoor
kwamen heel gericht de raakvlakken aan bod
tussen de hulp- en definitieve constructies
en die met de omgeving van het kunstwerk.
Natuurlijk werkt deze manier van gezamenlijk
ontwerpen alleen als je goede spelregels
maakt. Zo hebben we vooraf afgesproken om
de ontwerpen te maken op basis van standaard geografische coördinaten. Ook hebben
we goede afspraken gemaakt over de scope.
Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om zelf
ook altijd scherp te blijven.”

Tonkens: “Ontwerpen in 3D is altijd zinvol,
maar zeker bij deze dekken was traditioneel
ontwerpen in 2D uiterst lastig geweest. De
draagbalken van de tafelconstructie liggen
bijvoorbeeld niet parallel aan elkaar, omdat
de A15 hier in een bocht ligt. Ook het dek
van het viaduct maakt een boog en is in twee
richtingen gekromd. Om dit dek te maken, is
er bovenop de tafelconstructie een steigerondersteuning gebouwd, waarop de bekisting
komt. Door de krommingen heeft iedere
staander van deze steigerondersteuning een
andere hoogte.”

Jacobs vult aan: “Door in een vroeg stadium
ontwerpen kritisch met elkaar te bespreken en
regelmatig zogeheten clash-detecties uit te
voeren – waarbij je de software laat controleren of er geen geometrische tegenstrijdighe-

den in ontwerpen zitten – kun je knelpunten
en fouten in een vroeg stadium signaleren,
zelfs al voordat er één schep de grond is ingegaan. Dat is een enorme winst, want een fout
maken op de computer is een stuk goedkoper
dan een fout op de bouwplaats.”
“Terwijl BAAK aan de fundering werkte, ben
ik de tafelconstructie gaan ontwerpen”, licht
werkvoorbereider Marloes Bon van Civiele
technieken deBoer toe. “Toen de ontwerpen
van de fundatie en de tafelconstructie gereed
waren, zijn onze mensen gestart met de bouw
van de hulpconstructie. Daarbij hebben de
monteurs de constructie volledig opgebouwd
aan de hand van het 3D-ontwerp op hun
tablet. Door deze werkwijze is er een directe
interactie tussen de montage en de werkvoorbereiding. Wanneer de monteurs in het veld
een afwijking constateren ten opzichte van
het ontwerp, maken ze een zogenaamde ’to
do’ aan, die door de werkvoorbereiding kan
worden uitgelezen. Vervolgens verifiëren de
werkvoorbereiders de afwijking en wijzigen ze
waar nodig de detaillering. Zo kunnen we heel
efficiënt werken.”

Lees verder
Het complete artikel: www.cob.nl/verdieping.
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TUNNELS

Een stuk complexer dan het
‘ophangen van een paar lampjes’
Of het nu gaat om het toevoegen van een nieuwe logische functievervuller (LFV), vervanging
van een onderdeel of een grootschalige renovatie, elke wijziging in bestaande tunnels is
complex en vraagt om een uitgebreide voorbereiding. Peter van Velden van Vialis en Rem de
Tender en Richard de Klerk van de gemeente Rotterdam vertellen over hun ervaringen.
In de Salland-Twentetunnel in Nijverdal heeft koninklijke
VolkerWessels onderneming Vialis onlangs in de wegtunnel
een dynamische vluchtdeurindicatie aangebracht. Dit systeem geeft aan waar weggebruikers naartoe moeten vluchten
bij een calamiteit in de tunnel. Op het eerste gezicht lijkt het
aanbrengen van deze LFV geen ontzettend ingewikkelde klus.
Toch komt er heel wat bij kijken, vertelt Peter van Velden:
“Een tunnel is zoveel complexer dan vaak wordt gedacht. Je
moet rekening houden met doorstroming, beschikbaarheid,
duurzaamheid en veiligheid. Het toevoegen van een dynamische vluchtdeurindicatie in een tunnel is dan ook een stuk
complexer dan het ‘ophangen van een paar lampjes’ zoals
sommige mensen wellicht denken.”

Rem de Tender en Richard de Klerk herkennen het
verhaal van Van Velden. “De renovatie van de Maastunnel was natuurlijk qua omvang en noodzakelijke
aanpassingen van een heel andere orde”, stelt De
Tender. “De ouderwetse Maastunnel met primitieve
bediening en bewaking moest worden veranderd in
een moderne tunnel die voldoet aan de huidige eisen.
Bovendien moest er ook constructief veel gebeuren.”
Maar de tweede fase van de renovatie, waarbij de
westelijke buis helemaal is gestript en vervolgens weer
stapsgewijs is opgebouwd en voorzien van alle tunneltechnische installaties, lijkt redelijk op de situatie in de
Salland-Twentetunnel.

Renovatie van de Maastunnel: de ene buis is dicht voor de werkzaamheden, de andere is open voor verkeer. (Foto: Carel van Hees)
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Opties in kaart
“In de praktijk heeft een ogenschijnlijk eenvoudige klus veel meer impact”, vervolgt Van
Velden. “Vooral omdat de werkzaamheden
moesten gebeuren terwijl de tunnel in gebruik
was. Daarom zijn we samen met alle betrokken partijen in gesprek gegaan over de best
mogelijke oplossing. We hebben bijvoorbeeld
besproken of we de werkzaamheden konden
uitvoeren tijdens geplande onderhoudsnachten
of dat het beter was om één of beide tunnelbuizen tijdelijk af te sluiten. Ook hebben we
nagedacht over een korte werkperiode met heel
veel mensen of een langere met minder mensen.
Om een goede keuze te kunnen maken, hebben
we van alle opties de gevolgen in kaart gebracht
en deze afgestemd met alle betrokken partijen,
waaronder de tunnelbeheerder. Uiteindelijk
heeft dat ertoe geleid dat we gedurende zeven
reguliere onderhoudsnachten met een compacte ploeg van zes personen de nieuwe LFV
hebben gerealiseerd.”
“Vanzelfsprekend moesten we ook goed
nadenken over alle benodigde werkzaamheden”,
aldus Van Velden. “Zo gaat het bij dynamische
vluchtdeurindicatie niet alleen om het aanbrengen van hardware, maar ook om allerlei
aanpassingen in de bestaande bedieningssoftware. Verder moest een aantal procedures en
veiligheidskritische functies worden aangepast.
Dat betekende onder meer bijscholing voor de
tunneloperators. En bij al deze aanpassingen
moesten we rekening houden met belangrijke
procedures zoals de WWAT en de WWAS.
Daarnaast hebben we onderzocht wat de
meest geschikte uitvoeringsmethoden waren.
Daarvoor hebben we allerlei praktische zaken
vooraf in kaart gebracht. Moesten we bijvoorbeeld nieuwe leidingsleuven frezen of was er
voldoende ruimte voor de benodigde kabels in
de bestaande mantelbuizen?”

‘Een digital twin light
als het ware.’
Peter van Velden is

“Nadat we ons plan hadden ontwikkeld, zijn we
het gaan testen. Daarvoor hebben we een ‘dummy-opstelling’ gemaakt van de dynamische
vluchtdeurindicatie en hebben we de bedieningssoftware gedownload en in een representatieve omgeving operationeel gemaakt. Een
‘digital twin light’ als het ware. Vervolgens zijn
we gaan proefdraaien en hebben we waar nodig
verbeteringen doorgevoerd. Toen alles goed
werkte, hebben we de hardware in de tunnel
aangebracht en de geactualiseerde software in
het bedieningssysteem geladen. Daarna hebben
we tijdens een nachtafsluiting allerlei scenario’s
doorlopen om te controleren of alles veilig was.”

senior ontwerpleider
bij Vialis en vaak betrokken bij renovatieprojecten. Hij werkte
niet alleen aan de Salland-Twentetunnel,
maar ook aan de Willem van Oranjetunnel,
de Kaagbaantunnel en
de Schipholtunnel.

Moderne tunnel

Voor de Maastunnel werd ervoor gekozen om
de tunnel per buis aan te pakken, waarbij de
andere buis beschikbaar bleef voor verkeer van
zuid naar noord. “Bij de start van de renovatie
hebben we de oostelijke buis volledig gestript”,
legt De Klerk uit. “Gedurende de werkzaamheden zat er alleen een C2000-systeem in vanwege de arbo-eisen en omdat deze tunnelbuis
bij een calamiteit in de westelijke buis diende
als vluchtroute. Ook hebben we in de ‘renovatiebuis’ tijdelijk extra ventilatoren opgehangen,
evenals signalering voor de vluchtroute. De
westelijke buis werd gewoon nog bediend met
het oude bedienings- en bewakingssysteem.
Voor de nieuwe situatie hebben we een volledig
nieuw bedienings- en bewakingssysteem
ontwikkeld. In de ‘renovatiebuis’ zijn we stap
voor stap alle LFV’s gaan aanbrengen, testen
en aansluiten op dit nieuwe systeem. Toen
we daarmee klaar waren,
hebben we de oostelijke
Op de agenda
buis in gebruik genomen en
“Waar we het nog niet over hebben gehad, is de tijd die nodig is om
de westelijke afgesloten. Op
een maatregel alleen al op de agenda te krijgen”, stelt De Tender.
dat moment hadden we in
“Een voorbeeld. Door de beperkte hoogte van de verkeersbuizen
de verkeerscentrale als het
hebben wij veel hoogtemeldingen. Dat zijn er zoveel dat we door
ware een halve videowand,
deze meldingen – waarbij een te hoge vrachtwagen voor de tunnel
waarop we de verkeerssitustaat en we de tunnel tijdelijk moeten sluiten – eigenlijk al niet aan
atie in de gerenoveerde en
de beschikbaarheidseisen kunnen voldoen. Dat is een probleem,
opengestelde tunnelbuis
maar betekent helaas niet dat er nu snel iets gebeurt. Eerst moet
konden volgen.”
een werkgroep mogelijke oplossingen in kaart brengen. Vervolgens
moet bepaald worden wat de verschillende oplossingen kosten en
Testen
moet er budget worden geregeld. Ook moet er met alle betrokkeDe Klerk: “In de tweede fase
nen worden overlegd om te kijken hoe de overlast door de geplande
van de renovatie zie je overwerkzaamheden zoveel mogelijk kan worden beperkt. Door al dit
eenkomsten met de situatie
soort processtappen ben je al gauw anderhalf tot twee jaar verder
in de Salland-Twentetunnel.
voordat de uitvoering start.”
Ook bij ons was in deze fase
de tunnel in gebruik, voor

Rem

de

Tender

is sinds begin 2020
assetmanager Maastunnel bij de gemeente Rotterdam. Hiervoor was hij adviseur
assetmanagement/
technische

mana-

ger bij de provincie
Utrecht voor de Uithoflijn, was hij betrokken bij de Noord/
Zuidlijn en werkte hij
bij de RET.

Richard de Klerk
is coördinator tunnelveiligheid bij de
gemeente Rotterdam
en manager TTI bij de
Blankenburgverbinding. Hij was intensief
betrokken bij de renovatie van de Maastunnel. Eerder werkte
hij als projectleider
TTI voor de Michiel de
Ruijtertunnel en de
Leidsche Rijntunnel.
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de helft dan, terwijl we nieuwe installaties in de tweede buis
moesten toevoegen aan het operationele systeem. Om er zeker
van te zijn dat dit veilig kon en nieuwe installaties geen negatief
effect hadden op de in gebruik zijnde buis, hebben we naast
het operationele systeem een compleet testsysteem gebouwd.
Dat maakte het mogelijk om alle nieuwe installaties eerst
grondig te testen en ze pas toe te voegen aan het operationele
systeem als ze aan alle eisen voldeden. Dat laatste deden we
tijdens weekendafsluitingen.”
Vooral het testen van signaleringsborden die op de toegangswegen voor de tunnel waren aangebracht, vereiste de nodige
creatieve oplossingen. De Klerk: “De Maastunnel ligt in een
enorm intensief gebruikt wegennet. Daardoor konden we de
betreffende wegen niet afsluiten voor de testen en hebben we
dat moeten doen terwijl het verkeer onder de borden doorreed.
Vanzelfsprekend moesten we daarbij verwarring voorkomen.

Groeiboek
De noodzakelijk instandhoudings- en renovatieopgaven
roepen allerlei vragen op. Het COB-netwerk probeert hiervoor gezamenlijk kennis te ontwikkelen, te combineren en
te benutten. Daarbij gaat het zowel om organisatorische als
technische aspecten. In het groeiboek Doordacht renoveren is deze kennis gebundeld. Het digitale naslagwerk is
een combinatie van de eerdere groeiboeken Renoveren
kun je leren en Hinderarm renoveren. Zodoende worden er
enerzijds ‘harde’ (technische) oplossingen beschreven om
hinderarm te renoveren, anderzijds wordt de ‘zachte kant’
(proces, organisatie, communicatie, etc.) belicht vanuit
opgedane praktijkervaringen. Veel aspecten komen terug
in werkgroepen van het tunnelprogramma van het COB.
Zie www.cob.nl/groeiboek/renoveren en www.cob.nl/
tunnelprogramma

Daarom hebben we de borden afgedekt met de bekende
blauwe zakken. In deze zakken hebben we kleine gaatjes
gemaakt. Dat zorgde ervoor dat weggebruikers de signalen
niet konden zien, maar wij wel via een camera die we daar
speciaal voor hadden opgehangen.”

Terugvaloptie
Van Velden: “Het testen van LFV’s op een parallel systeem,
wat zowel bij de Maastunnel als bij de Salland-Twentetunnel is gedaan, is een uiterst geschikte werkwijze bij
bestaande tunnels. Immers, het biedt je de mogelijkheid
om dingen uit te proberen en aan te passen totdat je
vrijwel zeker weet dat het ook in het operationele systeem
goed werkt. In de praktijk heb je die garantie nooit helemaal. Daarom is het belangrijk dat je altijd een terugvaloptie hebt als je onderdelen aan een bestaand systeem
toevoegt. Blijkt iets onverwacht toch niet te werken, dan
moet je de mogelijkheid hebben om terug te gaan naar de
vorige situatie, zodat de tunnel in ieder geval weer veilig
open kan. Bij een softwareaanpassing is het raadzaam
om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat je altijd nog de
oude programmatuur kunt terugzetten; hiermee wordt
gegarandeerd dat de tunnel altijd open kan.”
“Bij werkzaamheden in bestaande tunnels moet je er ook
rekening mee houden dat de beschikbare ruimte vaak
beperkingen oplegt”, vult De Klerk aan. “De verkeersbuizen
in de Maastunnel zijn bijvoorbeeld een stuk minder hoog
dan in nieuw gebouwde tunnels. Daardoor konden we de
camera’s niet boven de rijstroken plaatsen maar moesten
we ze boven het inspectiepad installeren. Ook hebben
we op de plek van de ventilatoren extra hoogte moeten
creëren om voldoende vrije ruimte over te houden.”

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

De Salland-Twentetunnel doorkruist Nijverdal. In de tunnel zijn een spoorlijn en provinciale weg gecombineerd. (Foto: Tineke Dijkstra)

16

de Onderbouwing | #39

PRAKTIJK

Kabels en leidingen Twee jaar later: hoe staat het met het uitvoerings-

protocol?
Tijdens het Flexival in 2019 ondertekenden Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Velin, Liander, Westland
Infra en de provincie Zuid-Holland het uitvoeringsprotocol (UP) Kabels en leidingen provincie
Zuid-Holland. De samenwerking, gericht op het soepeler laten verlopen van verleggingsprocessen
van kabels en leidingen, werd feestelijk op het Flexivalpodium geïntroduceerd. Inmiddels zijn we
twee jaar verder. Hoe staat het er nu mee?
Onder andere aan de hand van de met omvangrijke verleggingen gepaard gaande RijnlandRoute,
bekijken Eric van Can (Dunea), Remko Bakker
(Alliander), Desmond du Parand en Ritesh Mohan
(beiden provincie Zuid-Holland) wat de samenwerking heeft opgeleverd.

Een belletje volstaat niet
Met het UP zijn de betrokken partijen niet over een
nacht ijs gegaan. Elke fase van het proces werd in
het document zorgvuldig beschreven en doorlopen.
Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen
van geschillen. Dat proces duurde ruim acht jaar.
Renée Lameijer, bestuurlijk-juridisch adviseur
Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland vatte
de bedoeling van het UP in 2019 als volgt samen:
“Afgesproken is dat we functionele, ruimtelijke en
financiële knelpunten met elkaar delen en in gezamenlijkheid oplossen. Een Verzoek tot aanpassingen
(VTA) ontvangen is voor een netbeheerder niet leuk.
Maar als het dan zover is, kun je wel samen het
proces in om tot een zo goed mogelijke oplossing te
komen. Er zijn belangen die per definitie niet met
elkaar overeen kunnen komen. Desondanks kun je
wel met elkaar verder.”
Eric van Can licht toe wat verleggingen voor netbeheerders betekenen: “Het is een risico voor de
leveringszekerheid. Bovendien word je als netbeheerder bij een verlegging tot een investering gedwongen
die niet uit eigen afweging is ontstaan. En we hebben
te maken met toenemende drukte in de ondergrond.
Goede tracés voor kabels en leidingen zijn schaars.
Bij verleggingen is het vaak een hele puzzel om alles
weer op z’n plek te krijgen en dan liefst ook nog op
zo’n manier dat je er in de beheerfase nog bij kunt.”
De reden om acht jaar geleden de processen tussen
de provincie en de netbeheerders vast te leggen,
geldt anno 2021 nog steeds. Eric van Can: “Het
gaat om complexe processen. Dan moet je die goed
met elkaar doorspreken. Een belletje volstaat niet.
Een goede oplossing vergt een iteratieve zoektocht.
Verder heb je de technische en financieel-administratieve afhandeling. Die wil je voorspelbaar
en beheersbaar maken. Je zag dat voorheen vaak
ad-hocafspraken werden gemaakt, die persoonsafhankelijk waren.”

“Dat is sinds het UP veranderd”, merkt Remko
Bakker: “Er is nu veel minder discussie. De procesafspraken uit het UP vormen de ene pijler voor
verbetering, de andere is samenwerking. Het begrip
voor elkaars werk is in de loop der jaren duidelijk
gegroeid. Ik hoor van collega’s die in projecten werken, dat er meer onderling vertrouwen is. Daardoor
luistert men beter naar elkaar en is er meer begrip.
Dat komt het proces zeker ten goede. Positieve
effecten zitten misschien niet eens zozeer in lagere
kosten, maar meer in goede oplossingen.”

Eric van Can,
Dunea

Meer dan een protocol
Desmond du Parand blikt nog even terug op de
noodzaak van het UP: “Er ging veel niet goed. De
provincie stuurde in het verleden op het resultaat
voor de bovengrondse, zichtbare opgave. Ergens in
dat proces kwam je een kabel of leiding tegen die in
de weg lag en veelal pas dan werd actie ondernomen
richting netbeheerder. Dat gaf frustratie. Het VTA
werd gebruikt als startpunt in plaats van als resultaat van alle vooroverleggen. Je zag dat er voorheen
standaard vertragingskosten optraden, variërend van
tienduizenden euro’s tot tonnen en soms nog wel
meer. Die kosten waren er mogelijk niet geweest als
men helemaal aan de voorkant met elkaar het proces
had doorlopen en goede afspraken had gemaakt. De
winst van het UP blijkt overigens niet altijd onder
aan de streep in euro’s, maar zie je in de praktijk
bijvoorbeeld ook in de beperking van overlast voor de
omgeving. UP is meer dan een protocol; het is een
afspraak over de manier waarop we samenwerken
vanuit het belang van álle partijen. Het doel is dat
we uniform werken en daardoor betrouwbaarder zijn
als overheidsorganisatie. Dat betekent dat je in goed
overleg naar de beste oplossing zoekt.”

Remko Bakker,
Alliander

Desmond du Parand,
provincie Zuid-Holland

Ritesh Mohan,
provincie Zuid-Holland

Ritesh Mohan is projectleider kabels en leidingen
bij de RijnlandRoute, een project waar de afgelopen
jaren heel wat verleggingen aan de orde waren: “Ik
zit als projectleider voor beide partijen aan tafel, voor
zowel de provincie als de netbeheerders, om alle
belangen goed vast te leggen. Als gevolg van het UP is
dat aspect al sterk verbeterd. Dat was eerder niet zo.”

Lees verder
Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping.
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Techniek Ondergrondse fietsenstalling op onmogelijke plek
Op een van de drukste plekken van Amsterdam, direct naast het Leidseplein, gaat eind mei 2021 een
nieuwe ondergrondse fietsenstalling open. De bouw ervan was een forse uitdaging, zowel logistiek
als constructief. Het piepkleine bouwterrein lag ingeklemd tussen bomvolle terrassen, kwetsbare
bebouwing en een drukke trambaan. Bovendien moest rekening worden gehouden met een duiker en
tal van funderingsresten in de ondergrond.

Ally Altman,
gemeente Amsterdam

Dennis Woudenberg,
Royal HaskoningDHV

De bouw van de fietsenstalling vloeit voort uit het
beleid van de gemeente Amsterdam om straten en
pleinen zoveel mogelijk vrij te houden van gestalde
fietsen. Mensen mogen hun fiets niet meer overal
neerzetten en daarom creëert de gemeente op
allerlei plekken nieuwe fietsparkeergelegenheden, bij
voorkeur onder de grond. Een voorbeeld is de nieuwe
stalling onder het driehoekige Kleine-Gartmanplantsoen, dat grenst aan het Leidseplein.
“Nadat ik gevraagd was om mee te werken aan een
referentieontwerp, heb ik me regelmatig afgevraagd
waarom de gemeente juist op deze plek een stalling
wilde”, vertelt constructeur Ally Altman van het
ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam.
“Het Kleine-Gartmanplantsoen ligt pal naast drukke
horecaterrassen en allerlei schadegevoelige monumentale gebouwen. Bovendien zat er onder het
plantsoen een duiker met een lengte van ongeveer
tweehonderd meter, waar het water in de Lijnbaansgracht doorheen liep tussen de Leidsekruisstraat en
de Melkweg. In eerste instantie moest deze waterverbinding van Waternet, de waterbeheerder, gehandhaafd blijven vanwege de waterkwaliteit in de gracht.
Uiteindelijk is besloten om de waterverbinding ter
hoogte van de geplande fietsenstalling op te heffen
en hebben we een referentieontwerp gemaakt zonder
een dergelijke verbinding.”

Gepuzzel
Altman vervolgt: “Na afronding van het referentieontwerp en het opstellen van de uitvraag, is het project als design-en-construct-opdracht aanbesteed.
Hoewel veel al vast lag – denk aan de aanlegdiepte
van het dek, de minimale hoogte van de stalling, de
locatie van de stijgpunten en de inrichting van het
maaiveld – is besloten om het referentieontwerp
niet mee te geven bij de uitvraag. Op basis van
de eisen en een aantal tekeningen van de entrees
konden we marktpartijen goed duidelijk maken wat
we wilden. De weg daarnaartoe – de bouwmethode
– is geheel vrij gelaten om de kracht van de markt te
benutten. Verder hebben we belangstellende partijen
via EMVI-criteria gestimuleerd om met slimme
oplossingen te komen voor het minimaliseren van
omgevingshinder en schade aan omliggende bebouwing en het zo snel mogelijk weer beschikbaar
stellen van het maaiveld. Op basis van de criteria is
gekozen voor het ontwerp van Ballast Nedam, dat
constructief ook het meest robuust was.”
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Om tijdelijke Leka-palen te verwijderen, werd aan de onderkant
van de buis een deel van het staal eraf geslepen en vervolgens het
beton gekraakt, zodat ze de rest van de paal konden weghalen.
(Foto: Royal HaskoningDHV)

“Het maken van een goed en maakbaar ontwerp
was een enorm gepuzzel”, stelt Dennis Woudenberg
van Royal HaskoningDHV, die door Ballast Nedam is
ingeschakeld als constructief ontwerper. “Immers,
we moesten met zo min mogelijk hinder voor de
omgeving bouwen op een heel klein bouwterrein, pal
naast terrassen en kwetsbare bebouwing en rekening
houden met allerlei rommel in de ondergrond. Om de
overlast te minimaliseren, hebben we gekozen voor
de wanden-dakmethode. Eerst hebben we de wanden
van de bouwkuip en de palen voor de kolommen in de
fietsenstalling gemaakt en vervolgens hebben we het
dak gestort. Het storten hebben we in twee stappen
gedaan. Zodra het kon, hebben we het deel gemaakt
dat direct tegen de terrassen aanligt. Daardoor kon het
maaiveld hier gelijk weer worden ingericht en bleef de
hinder beperkt. Nadat het hele dak gereed was, zijn
we de grond eronder gaan ontgraven en hebben we de
rest van de stalling gebouwd.”

Lees verder
Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping
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Waarde Ontwerpstudie biedt de vrijheid om te dromen
Zeven teams gaan de komende maanden in het kader van de ontwerpstudie Stad x Ruimte aan de slag
met inrichtingsvraagstukken van zes gemeenten in Nederland en Vlaanderen. Voor Rotterdam gaan zelfs
twee teams aan de slag. ‘Beleidsluw’ is het kernwoord bij een neutrale, veilige, toekomstverkennende
aanpak die het mogelijk moet maken om verschillende disciplines integraal te laten samenwerken.

“De ontwerpstudie helpt het inzicht te vergroten in
wat er op ons afkomt en wat daarvan de consequenties
kunnen zijn”, aldus Hans de Boer van het projectteam.
In de ontwerpstudie worden concrete, door gemeenten
aangedragen cases onderzocht. Het gaat om verdichte
stedelijke locaties, waar een ruimtelijke opgave ligt die
mogelijk opgelost kan worden door ondergrond, bovengrond en gebouwen te beschouwen als een samenhangend systeem; één driedimensionale ruimte. Deze
aanpak moet leiden tot nieuwe inzichten die bijdragen
aan ruimte- en waardecreatie in de vorm van een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.
“Wat we in de ontwerpstudie doen, kun je vergelijken
met zwemmen op het droge”, zegt Hans de Boer. “We
oefenen voor iets waar we nog geen diploma voor hebben. We hebben te maken met allerlei transities. Die
lopen over vele schijven: mobiliteit, energie, circulariteit,
klimaat, digitalisering. Die transities staan centraal in
de studie. We gaan iets doen wat tien, twintig, dertig
jaar kan duren. Met toekomstbeelden proberen we grip
te krijgen op die uitdaging.”
Eerdere ervaringen maken dat het fenomeen ontwerpstudie in Nederland bekender is dan in Vlaanderen.
Shana Debrock, een van de Vlaamse leden van het
projectteam: “In Vlaanderen is het nieuw, maar we
zien wel dat het fenomeen de laatste jaren voet aan wal
krijgt binnen beleid en praktijk. Het is goed dat met dit
project het werken vanuit ontwerpperspectief ook in
Vlaanderen verder doorsijpelt.”
Gijsbert Schuur, platformcoördinator bij het COB en
voorzitter van het projectteam: “Deze aanpak helpt om
organisaties integraler te laten werken. Dat geldt in
Nederland en in Vlaanderen. Alle gemeenten hebben aparte afdelingen. Met de
ontwerpstudie kunnen we meer opgaven
tegelijkertijd bij de kop pakken. Door gemeenten daar in de breedte bij te betrekken en te zorgen voor verbinding tussen
afdelingen, maken we dat mogelijk.”

Marleen Duflos: “Het gaat erom dat je de vrijheid
hebt om een beetje te kunnen dromen. Je neemt als
ontwerper natuurlijk een aantal randvoorwaarden
mee, maar het is belangrijk om los te komen van het
bestaand beleid. Een ontwerpstudie biedt verruiming
om inderdaad te kunnen dromen. Die manier van
werken is aangenaam. Het betekent overigens wel dat
we de ruimte die we met deze aanpak hebben veroverd,
moeten bewaken. Voor de kwaliteit van de uitkomst
is het belangrijk dat we de ontwikkelvrijheid die de
ontwerpstudie biedt, kunnen vasthouden.”
Thomas Dillon, vanuit Vereniging Deltametropool lid
van het projectteam, was eerder ook betrokken bij de
vervolgstudie van Stad van de toekomst: “We merken
heel erg dat de wil er is om het anders te doen. Tegelijkertijd vergt de overstap naar een integrale aanpak veel
inspanning. De waarde van een ontwerpstudie als Stad
x Ruimte ligt erin dat het daadwerkelijk iets oplevert.
Het geeft zicht op wat mogelijk is. In de sectorale aanpak zie je nog weleens dat afdelingen vanuit hun eigen
belangen tegenover elkaar komen te staan, maar in een
ontwerpstudie-aanpak zie je dat verschillen overbrugbaar zijn. Dat betekent in de praktijk dat niet de inhoud
het lastigste is, maar het inrichten van het proces.”

Shana Debrock,
Omgeving Vlaanderen

Marleen Duflos,
Omgeving Vlaanderen

Hans de Boer,
TU Delft

Reacties
Het projectteam is blij met de aanmelding van vijftien
teams. Bij de bespreking van de aanmeldingen gaf de
gemeente Rotterdam aan nog een extra team te willen
‘adopteren’ gezien het sterke veld en de grote belangstelling voor de Rotterdamse case. Hierdoor zullen in
totaal zevens teams voor zes cases aan de slag gaan.

Thomas Dillon,
Vereniging
Deltametropool

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

Gijsbert Schuur,
COB
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3D digital twin van
ondergronds afvalwater- en
drinkwaternet

Uit de
schoolt
geklap

Als een van de grootste assetbeheerders in de regio Amsterdam vindt Waternet het belangrijk om
in kaart te brengen wat er in de directe omgeving van een asset gebeurt. Waternet begon daarom een
jaar geleden met een onderzoek naar het ontwikkelen van een ‘3D digital twin’. Studenten kregen
de opdracht om assets van het afvalwater- en drinkwaternet in 3D te visualiseren en beschikbaar te
stellen voor elke Waternetter. Het onderzoek was een succes.

Het proof-of-concept is voor de zomer van
2020 opgeleverd. Hiermee werd voor assetbeheerders duidelijk wat 3D-visualisatie van
hun assets kan betekenen voor de besluitvorming. Sindsdien voorzien Mark van Vliet en
Abdelouahed el Morabet onder begeleiding
van Jan-Willem Moerman in de verdere vraag
naar 3D-visualisatie om interessante analyses mogelijk te maken. Inmiddels is de ‘3D
digital twin’ uitgebreid en geoptimaliseerd
met meer assets en analysemogelijkheden.

collega’s bepalen de GIS-specialisten hoe de
vertaalslag technisch mogelijk wordt. De conventionele data wordt in softwareprogramma’s getransformeerd en daarmee ontstaat een 3D-visualisatie
die de werkelijke situatie nabootst. Vervolgens
worden de 3D-visualisaties gepubliceerd en toegevoegd aan de 3D digital twin webapplicatie. Door
het digitaal beschikbaar stellen van de 3D digital
twin worden de visualisaties intern toegankelijk
voor alle belanghebbenden.

STU DEN T EN

Context

Abdelouahed el Mora-

De gebouwde omgeving wordt steeds complexer en drukker bevolkt; niet alleen boven
het maaiveld, maar ook eronder. Een 3D digital twin is een driedimensionale nabootsing
in een virtuele omgeving van een fysiek object
in een werkelijke omgeving. Deze 3D digital
twin draagt bij aan het inzichtelijk maken van
de ondergrond en raakvlakken tussen assets,
zowel die van Waternet als van anderen.

Het in gebruik nemen van een 3D digital twin
biedt een hoop voordelen. Naast dat dit een brug
tussen de fysieke en digitale wereld creëert, faciliteert de 3D digital twin betere besluitvorming in
elke projectfase en nieuwe vormen van datavisualisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

bet en Mark van Vliet
PRO J EC T

Visualisation of
underground assets in
a 3D digital twin
WA AR

HU University of
Applied Sciences,
Institute for Design
& Engineering,
specialisatie Smart
City Data

Methode
Binnen Waternet zien assetbeheerders de
kracht van 3D en het combineren van hun
data met andere data in de omgeving. Waar
je voorheen alleen met specifieke software
vanuit één perspectief de data kon bekijken,
wordt het met een digitale tweeling voor
elke Waternetter mogelijk om de werkelijke
situatie te simuleren en vanuit meerdere
invalshoeken te bekijken.
Het modelleerproces begint bij de businessanalist die duidt wat de assetbeheerder
gevisualiseerd wil hebben. Na het ophalen van
belangrijke vakkennis bij interne en externe
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Resultaat

• Omgezette gegevens naar 3D-objecten zijn
niet alleen toepasbaar in een 3D-viewer maar
ook in augmented reality (AR), virtual reality
(VR) en een bouwinformatiemodel (BIM).
• Het tonen en combineren van verschillende
databronnen in 3D laat zien wat er rondom een
locatie in de boven en ondergrond plaatsvindt.
Zo worden raakvlakken duidelijker en kunnen
risico’s beter worden ingeschat.

‘Inspiratie voor verschillende
afdelingen’
Jan-Willem Moerman
Begeleider
Waternet
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De bovenste afbeelding toont een praktische implementatie
van de viewer. Boomwortels kunnen risico’s vormen
voor ondergrondse leidingen. Het is daarom interessant
om te onderzoeken hoe boomwortels zich verhouden
tot de positie van deze leidingen. Vakgroep Assetbeheer
bomen van de gemeente Amsterdam heeft waardevolle
informatie verstrekt over hoe diep en in welke hoeveelheid
boomwortels groeien. Daarnaast is bepaald welke obstakels
de boomwortelgroei beïnvloeden. Deze voorwaarden zijn
als parameters toegevoegd aan het modelleerproces, wat
resulteert in de boomwortelzones in de onderste afbeelding.
Doordat een hoogtecomponent is toegevoegd aan de boomwortelzones is het voordeel van 3D-visualisatie, ten opzichte van 2D-visualisatie, dat de mogelijke
raakvlakken tussen deze boomwortelzones en leidingen beter zichtbaar worden. Deze raakvlakken kunnen gekoppeld worden aan de desbetreffende leiding en op
die manier hoger opgepakt worden in het inspectie- en onderhoudsplan van het leidingnetwerk.
(Beelden: Waternet)

• Het visualiseren in 3D helpt bij het uitvoeren
van analyses, effectiever communiceren met
belanghebbenden, het begrijpen van de impact
van beslissingen en het beoordelen van de haalbaarheid van een project. Daarnaast biedt het
de mogelijkheid om conceptuele ontwerpen te
koppelen aan de bestaande situatie.
• Met AR kunnen onderhoudsmonteurs in hun
werk worden ondersteund door informatie over de
locatie en de functie van assets te visualiseren. In
een VR-omgeving kan personeel worden getraind.
• De omzetting van 2D-informatie naar 3D maakt
de datakwaliteit, of het ontbreken daarvan, inzichtelijker. 3D-visualisatie leidt tot een ervaring
van hoge nauwkeurigheid, terwijl die eigenlijk

niet door de visualisatie wordt bepaald, maar
door de data. Dit onderstreept het belang van
een optimale datakwaliteit.
Door waardevolle samenwerkingen met interne en
externe partijen worden de functionaliteiten van
de digitale tweeling uitgebreid en geoptimaliseerd.
Dankzij collega’s op de juiste plek, die ruimtelijk
en innovatief kunnen denken, wordt innovatie en
digitalisering binnen Waternet versneld.

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

“Ik zie in de wereld om ons heen steeds meer toepassingen van 3D GIS. De studenten van de Hogeschool Utrecht hebben aangetoond dat verschillende assets uit ons beheerregister – maar ook BIM-modellen, ingewonnen dronebeelden en analyses van
GIS-analisten – kunnen worden omgezet naar 3D-objecten en/of -visualisaties. Dit heeft collega’s van verschillende afdelingen geïnspireerd om uit te leggen hoe hun werk omgezet kan worden. Waternet kan nu de stap maken om de opgedane ervaring te gaan
toepassen in verschillende bedrijfsprocessen. Dit gaan we onder andere doen met een bedrijfsbrede 3D-GIS-viewer, maar ook
buiten door een augmented-reality-applicatie ter beschikking te stellen met drinkwater-, afvalwater- en watersysteemassets in de
ondergrond van ons hele beheergebied.”
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Zo
t
kan he
ook!

ondergronds
vanaf de bank
Binnen blijven is toch wat anders dan ondergronds verblijven.
Om u tijdens het laatste restje lock-down alvast weer onder
maaiveld te begeven, kunt u de filmwereld in duiken. Kleine
kanttekening: helaas blijkt het in films vooral mis te gaan
ondergronds.
Lees meer via de Verdieping: www.cob.nl/verdieping

2018

>
de
Sylvester Stallone speelt de hoofdrol in
ende
Amerikaanse actiefilm Daylight. Een vlucht
York)
overvaller botst in de Holland Tunnel (New
icaliën.
op een konvooi vrachtwagens met chem
de tunnel
De ontploffing die volgt, zorgt ervoor dat
zitten. Via
deels instort en mensen vast komen te
appingsde ventilatieschachten wordt een ontsn
route gevonden.
(Beelden: IMDB, trailer op YouTube)
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Nietsvermoedend daalt journaliste Rie af naar de
tunnelboormachine die bezig is aan een metrotunnel
onder Kopenhagen. Eenmaal beneden komt ze door
een ongeluk vast te zitten in de luchtsluis. Onder
claustrofobische omstandigheden moet ze de hitte,
de druk en de modder zien te overleven.
(Beelden: IMDB, trailer op YouTube)

2019

>

>

1996

Een ronddwarrelende plastic tas is
het begin
van de ramp die centraal staat in The
Tunnel,
een film uit Noorwegen. Het pech
ggeval mondt
uit in een enorme brand die onde
r andere de
passagiers in een bus bedreigt: ook
de dochter
van een van de hulpverleners zit daari
n.

(Beelden: IMDB, trailer op YouTube)
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Kort
Kennis- en innovatieprogramma Digital
Twin NL Infra en Ondergrond
Deltares initieert, samen met het Nederlandse
bedrijfsleven en andere kennisinstellingen,
een voorstel voor het Nationaal Groeifonds
om kennis en innovaties te ontwikkelen voor
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van
infrastructuur.
Het programma geeft een boost aan de digitale
transformatie in de sector. Er wordt een open ecosysteem gecreëerd waarin samen geavanceerde
‘digital twin’-technologie wordt ontwikkeld en
toegepast in praktijkcases in de weg- en waterbouw. De initiatiefnemers willen de hele sector
verbinden en een krachtig voorstel indienen, met
maatschappelijke impact en toegevoegde waarde
voor participanten en eindgebruikers. Er zijn
inmiddels meer dan veertig partijen aangehaakt.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Ondergronds museum Kamp Amersfoort geopend
Op 19 april 2021 is het nieuwe museum
van Nationaal Monument Kamp Amersfoort
(NMKA) in gebruik genomen. Vanuit een spiegelend paviljoen dalen de bezoekers af naar
de ondergrondse tentoonstellingsruimten.
Demissionair premier Mark Rutte en oud-gevangene Arie van Houwelingen (97) verrichtten de
officiële opening van het nieuwe ondergrondse
museum. In het straf- en doorgangskamp verbleven tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer
47.000 gevangenen. De architectuur en het
materiaalgebruik verbeelden de sfeer van destijds
door het inpassen van verschillende originele
elementen. In het ondergrondse museum krijgen
de personen uit het kamp een gezicht.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Hulp bij richtlijnen

Waardering van bodemdaling

Het COB-netwerk wil een bijdrage leveren aan
betere stroomlijning van beleid en processen
voor ondergronds kabels en leidingen. Hiertoe is als eerste stap geïnventariseerd welke
verordeningen en richtlijnen er zijn en hoe
deze in de praktijk worden toegepast.

Wie bepaalt wat bodemdaling kost en welke
baten een actieve aanpak opleveren? Ga in
debat en scoor mee tijdens de webinar van het
Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

De publicatie is nog niet het
eindrapport van het project
Hulp bij richtlijnen, maar
het bevat desalniettemin
veel waardevolle informatie. Zo wordt allereerst uiteengezet hoe de (de)centrale wet- en regelgeving
rondom kabels en leidingen
in Nederland in elkaar zit.
Vervolgens is dit beleid bij alle gemeenten
onderzocht, waaruit blijkt dat de gevoelde
onduidelijkheid vooral wordt veroorzaakt door
de vindbaarheid, de uiteenlopende interpretaties in de praktijk en de mate van afstemming
tussen gemeenten en netbeheerders.
De publicatie is gratis te downloaden vanaf
de kennisbank: www.cob.nl/kennisbank.

Energiesysteem van de toekomst
In het rapport Energiesysteem van
de toekomst hebben netbedrijven
gedetailleerd beschreven hoe de landelijke
energiehuishouding eruit kan zien in 2050.
De studie geeft aan wat de consequenties zijn
van maatschappelijke afwegingen en politieke
keuzes voor ruimtegebruik, kosten en uitvoeringsduur. Zo moet er de komende dertig jaar
circa 60.000 tot 80.000 kilometer kabel worden
gelegd. De netbedrijven doen een appèl op overheden op alle niveaus om prioriteiten te stellen
en een regierol te nemen.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Tunnel als nieuwe oeververbinding?
Al in 2019 is besloten dat er in Rotterdam een
nieuwe oeververbinding moet komen. Tijdens
een vergadering op 21 april 2021 bleek dat
Rotterdamse raadsleden meer voordelen zien
in een tunnel dan in een brug.
Voor de nieuwe verbinding over of onder de Maas
is nog niet besloten waar deze precies moet
komen en voor welk vervoermiddel de verbinding
bedoeld is. Het COB-netwerk heeft meegewerkt
aan het onderbouwen van de tunnelvarianten
in een co-creatiesessie met het MIRT-team. Dit
rapport zal in een latere fase openbaar komen.
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

De Onderbouwing wordt uitgegeven door het
Nederlands kenniscentrum ondergronds bouwen
en ondergronds ruimtegebruik (COB). Het COB
heeft tot doel kennis, kunde en innovatie te
ontwikkelen voor ondergronds ruimtegebruik en
ondergronds bouwen. Het COB bestaat sinds 1995.

Doen

Lezen

Potentie van de ondergrond
Het online tijdschrift Rooilijn maakte een serie artikelen die de waarde van de ondergrond
voor zaken als klimaatadaptatie, energietransitie en stedelijke verdichting in kaart bracht.
De artikelen laten zien dat veel potenties
worden benut, maar ook dat het vooral aan de
inventiviteit en het pragmatisme op uitvoeringsniveau ligt dat zoveel goed gaat. Voor de
complexe opgaven van deze tijd is structureel
meer aandacht voor de ondergrond nodig.

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
presenteert op 24 juni aanstaande de eerste
Waarderingschallenge. De deelnemers gaan met
elkaar in debat, rangschikken oplossingen en
diepen interessante case uit. De deelexpedities
van het kennisprogramma vertellen over hun
opgedane kennis en kunde.
24 juni 2021 • online •
www.kennisprogrammabodemdaling.nl

Symposium Bodem Breed
De organisatie van Bodem Breed heeft
besloten om het symposium dit jaar volledig
digitaal te organiseren. Het evenement voor
en door bodemprofessionals vindt plaats in de
eerste weken van juni.
Het symposium start op dinsdag 1 juni 2021 met
een keynote van Fransje Hooimeijer, associate
professor aan de TU Delft, over de stad van de
toekomst. Vervolgens staan er diezelfde dag, en
op 3, 8 en 10 juni 2021 in totaal 28 subsessies
van anderhalf uur op het programma. Daarin gaat
het onder meer over de Omgevingswet, bodembescherming, klimaatadaptatie, grondwaterkwaliteit
en geothermie.
1-10 juni 2021 • online • www.bodembreed.nl

PAOTM: Damwandconstructies en
bouwputten
In deze eendaagse cursus komen uitvoering, juridische aspecten, verzekeringen en
onderhoud van damwanden, bouwputten en
grondkeringen uitgebreid aan de orde.
Het ontwerp van een bouwput moet altijd op
verschillende aspecten worden beoordeeld, zoals
veiligheid, vervormingen en financiën. In de
cursus leert u de juiste oplossing te kiezen met
methodieken voor het op waarde schatten van de
risico’s. Voor de ontwerpuitgangspunten geldt
het handboek CUR166 Damwandconstructies
als leidraad. De toepassing wordt in twee realistische situaties uitgewerkt en geoefend.
3, 4, 10 en 11 juni • Hybride: Delft of online •
www.paotm.nl/nl/cursus/damwandconstructiesen-bouwputten

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.
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www.cob.nl/schreudersstudieprijs

Win 2.500 euro en
de eeuwige roem
Inschrijven kan vanaf nu tot en met 24 september 2021
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van Eijk:
ellen.vaneijk@cob.nl of 085-4862410

GENOMINEERDEN 2018
Winnaar conceptueel Thijs Niemeijer (links)
Winnaar techniek - Carolina Lantinga (rechts)
PUBLIEKSPRIJS 2018
Thijs Niemeijer

Stichting A.M. Schreuders reikt om
het jaar de Schreudersstudieprijs
uit aan een twee studenten die zijn
afgestudeerd aan een HBO of universiteit
op het gebied van ondergronds bouwen.
Met de prijs wil de stichting vernieuwend
ondergronds ruimtegebruik stimuleren, om zo
een bijdrage te leveren aan het oplossen van
ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land.

