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HOOfdStuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
de realisatie van ondergrondse bouwprojecten is complex. Na een traject van haalbaarheidsstudies en 
planvorming, waarin de opdrachtgever centraal staat, komt via een aanbesteding een belangrijke taak te 
liggen bij de opdrachtnemer. Na de realisatie door de opdrachtnemer gaat het bouwwerk de gebruiksfase 
in, veelal onder beheer van de opdrachtgever. Zoals in alle bouwprojecten gaan er dingen goed, minder 
goed en soms goed verkeerd. Voor projecten met een ondergronds bouwdeel geldt dat de bandbreedte 
tussen succes en falen doorgaans groter is dan voor een bovengrondse bouwopgave. dit is te verklaren 
door de complexiteit, stakeholders en risico’s die ondergronds bouwen met zich meebrengt.

Zelden koppelt een opdrachtnemer terug aan planvormers over de ervaringen en leerpunten die hij 
bij de realisatie van een project heeft opgedaan. Men is alweer druk met het volgende project. dat is 
zonde, want hoewel ieder ondergronds bouwproject zijn specifieke problemen en valkuilen kent, zijn 
er ook problemen die steeds opnieuw terugkeren. Hier is dus winst te behalen. daarom heeft het COB 
'ontwerpende aannemers' uitgedaagd om hun visie op ondergronds bouwen te verwoorden. 

1.2 Focus
de werkgroep is geformeerd vanuit het platform Waardevol ondergronds ruimtegebruik. de 
geformuleerde visie richt zich dan ook nadrukkelijk op binnenstedelijk ondergronds bouwen in 
Nederland. denk hierbij aan parkeergarages, kelders en ondergrondse uitbreidingen van publieke 
gebouwen. de grote tunnelprojecten (buiten de bebouwde kom) en kabels en leidingen vallen 
hiermee buiten de scope; binnen het COB zijn er andere platforms die zich hierover buigen. Er is 
input verzameld vanuit de achterban van de werkgroepleden middels een enquête en een netwerk-
bijeenkomst waarbij de conceptversie van de visie is voorgelegd. Op geotechnische raakvlakken is 
het platform Geotechniek betrokken.

1.3 Doelen
Met deze visie hopen we bij te dragen aan verdere professionalisering van de realisatie van onder-
grondse bouwprojecten. Er worden verbeterpunten aangereikt om efficiënter te bouwen door 
faalkosten en realisatiekosten te reduceren. Ook worden kansen benoemd om de meerwaarde voor de 
omgeving en opdrachtgever te vergroten.

INItIAtIEf
PLAN
(PVE)

ONtWERP
(VO/dO/uO)

REALISAtIE GEBRuIk SLOOP

Traditioneel 
contract

Geïntegreerd 
contract

Oplevering

Figuur 1.1 / Bouwproces en de beoogde terugkoppeling volgens dit visiedocument.

Ontwerpende aannemers

In de huidige D&C-contractvormen bestaat de opdrachtnemer uit een team van ingenieurs en aannemers. 

Daarom wordt er gesproken over ‘ontwerpende aannemers’. Samen zijn aannemers en ingenieursbureaus 

verantwoordelijk voor het uitwerken en realiseren van het bouwwerk binnen de gestelde eisen, planning, 

budget en wensen.
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Faalkosten in de bouw

In de bouwsector staat het begrip ‘faalkosten’ voor de kosten van vermijdbare fouten; denk aan gebreken, 

meerwerk, gevolgschade en soms ook inefficiënte interne bedrijfsvoering. Verschillende definities leveren 

verschillende schattingen van de omvang op. De consensus is dat ongeveer tien procent van de bouwkosten 

bestaat uit faalkosten. In de Nederlandse bouw wordt jaarlijks vijftig miljard euro besteed, dus zo’n vijf miljard 

euro gaat op aan faalkosten.  

Vanuit Geo-Impuls is geconcludeerd dat ongeveer de helft van de faalkosten in de bouw zijn terug te leiden 

naar de ondergrond. Dit zou betekenen dat er jaarlijks zo’n twee miljard euro verloren gaat aan vermijdbare 

bodemgerelateerde kosten. Uiteraard zijn de faalkosten ook afhankelijk van de betreffende bouwsector en zijn 

er grote verschillen op projectniveau. Voor ondergronds bouwen zijn helaas geen specifieke cijfers terug-

gevonden; duidelijk is wel dat er ondergronds veel te besparen valt.

1.4 Doelgroep en leeswijzer
de visie is geschreven voor alle partijen en professionals die te maken hebben met ondergronds 
bouwen in Nederlandse binnensteden, met de nadruk op partijen die in een vroeg stadium bij een 
project betrokken zijn. 

de visie en aanbevelingen zijn gestructureerd in hoofdstukken die in grote lijnen de verschillende 
fasen van de totstandkoming van een bouwwerk volgen; van planvorming tot realisatie. Voor opdracht-
gevers en projectontwikkelaars zijn vooral HOOFDSTUK 4, HOOFDSTUK 5 en HOOFDSTUK 6 relevant; de 
overige hoofdstukken richten zich meer op ontwerpende ingenieurs en (onder)aannemers. HOOFDSTUK 3 
is een samenvatting waarin staat beschreven hoe de speerpunten ondergrondse bouwprojecten in de 
toekomst kunnen verbeteren.

1.5 Speerpunten
In deze visie hebben wij bewust de keuze gemaakt om niet te beschrijven wat er (in de verre toekomst) 
zal veranderen, maar vooral te beschrijven wat er moet verbeteren (op korte termijn). dit heeft geleid 
tot tien speerpunten. de speerpunten zijn genummerd, zodat deze (hopelijk) goed blijven hangen in 
het collectief bewustzijn en er doelgericht naar verwezen kan worden in toekomstige projecten. Op 
diverse punten is gekozen voor een stellige formulering of concrete invulling; dit is bewust gedaan om 
de lezer te prikkelen, als aanzet voor een levendige discussie.

https://www.nrc.nl/nieuws/2006/04/07/fouten-kosten-bouw-vijf-miljard-per-jaar-11109376-a1217067
https://www.nrc.nl/nieuws/2006/04/07/fouten-kosten-bouw-vijf-miljard-per-jaar-11109376-a1217067
http://www.geoimpuls.org
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HOOfdStuk 2 - terugblik en trends

2 Terugblik en trends 2
de visie betreft een momentopname. Er zijn vanzelfsprekend diverse trends en ontwikkelingen 
gaande, zowel maatschappelijk als bouwgerelateerd, die effect hebben op ondergronds binnenstedelijk 
bouwen. de belangrijkste trends:

• Verstedelijking

 – toename bevolking in en rond de randstad  

 – toename in en verandering van mobiliteit en mobiliteitshubs

 – Complexere bouw en omgeving 

 … Verminderde acceptatie van hinder en omgevingsrisico’s

 … Groeiend belang van omgevingsmanagement

 – ‘Verrommeling’ van de ondergrond (kabels en leidingen, ankers, funderingsresten)

• Nieuwe contractvormen

 – Verschuiving in aanbestedingsmoment met centralere rol voor (hoofd)aannemers (d&C) 

 – uitbreiding van EMVI-criteria (o.a. milieu, CO2, vervoersbewegingen)

 – toename juridisering en risicomanagement

 – toename in allianties/bouwteams (hoge complexiteit)

• duurzaamheid 

 – klimaatadaptatie

 – Energietransitie

 – Circulariteit: 50% circulair in 2030 en 100% in 2050 

Figuur 1 / Schematis
Figuur 2 / sdfg

Figuur 2.1 / De studie Nederland in 2030-2050: twee referen-
tiescenario’s - Toekomstverkenning welvaart en leefomgeving 
(WLO) is de basis voor veel beleidsbeslissingen. De WLO is 
opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en 
het Centraal Planbureau (CPB).

Figuur 2.2 / De publicatie Circulaire bouweconomie beschrijft 
de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen 
in 2050 en bevat een agenda voor de periode 2018-2021. 
De transitie-agenda is opgesteld door een transitieteam van 
experts uit wetenschap, overheid en marktpartijen.

https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/nederland-in-2030-en-2050-twee-referentiescenarios
https://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/nederland-in-2030-en-2050-twee-referentiescenarios
https://circulairebouweconomie.nl/over-ons/
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• technologische ontwikkeling

 – Groeiend scala aan bouw(kuip)technieken

 – Opmars van geïntegreerde constructies

 – digitalisering, automatisering en ‘big-data’

doordat de verstedelijking toeneemt, is vanwege de beperkte ruimte in een stad een toename in 
ondergronds bouwen te verwachten. dit volgt ook uit een enquête die we binnen onze achterban 
hebben gehouden. Ruim een kwart van de ondervraagden voorziet zelfs een toename van meer dan 
dertig procent in de komende decennia.

Figuur 2.3 / Digitale tools en processen in elke fase van het bouw- en infrastructuurproces. (Beeld: Leica Geosystems).

Figuur 2.4 / Resultaat enquête onder ingenieurs en aannemers.
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Binnen de groeiende bouwopgave is ook een kleine verschuiving zichtbaar. de projecten waarbij sprake 
is van ‘maagdelijke’ grond zijn een uitzondering geworden. Er is een toename merkbaar in projecten met:

• Sloop, herbouw en renovatie,

• Onderkeldering van bestaande gebouwen

• uitbreiding van bestaande kelders

Als gevolg hiervan neemt de complexiteit van ondergrondse bouwopgaven toe. Ondergrondse 
uitbreidingen beperken zich niet langer tot bijzondere gebouwen zoals het Rijksmuseum of Paleis Het 
Loo; ook binnen kantoren, winkelcentra en zelfs wooncomplexen vindt dit steeds meer plaats.
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3 Toekomstvisie 3
dit hoofdstuk is te lezen als een samenvattende tekst met een blik in de toekomst waar voorgaande 
trends en navolgende speerpunten in terugkomen.

Op basis van de vastgestelde trends in HOOFDSTUK 2 zal de vraag naar en de complexiteit van onder-
gronds bouwen verder toenemen in binnenstedelijk gebied. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals 
verstedelijking en meervoudig grondgebruik hebben een stuwende werking. We zien bovendien nog 
grote verbeterpunten in de totstandkoming van ondergrondse bouwprojecten. door enerzijds risico's, 
bouwtijd en realisatiekosten te minimaliseren en anderzijds de meerwaarde te vergroten, zal de 
besluitvorming om wel/niet ondergronds te bouwen veranderen.

Figuur 3 / Schematis

Meerwaarde

Risico's

Bouwtijd

Meerkosten

Figuur 3.1 / De keuze om wel of niet ondergronds te bouwen, vraagt om een complexe afweging.

ten behoeve van het vergroten van de meerwaarde van ondergronds bouwen zien we kansen in de 
planfase wanneer integrale gebiedsontwikkeling als startpunt wordt aangehouden (SPEERPUNT 1). Om 
ondergrondse mogelijkheden in te zien én een eerlijke kans te geven, is een gedegen afweging nodig 
voor iedere gebiedsontwikkeling of project. door het doorontwikkelen van integrale bouwconcepten 
(SPEERPUNT 8) kunnen koppelkansen met de klimaat- en energietransitie worden benut. door te 
‘bouwen voor eeuwigheid’ (SPEERPUNT 5) wordt de toekomstbestendigheid van ondergrondse bouw-
delen vergroot. 

Veel winst in het minimaliseren van faalkosten is te behalen door een betere stroomlijning van 
het ontwerpproces. Het afbreken van ‘schuttingen’ en het bevorderen van communicatie tussen 
diverse ontwerpfasen binnen een project en projectoverstijgende kennisdeling hebben hier een 
belangrijk aandeel in. Sinds de komst van de d&C-contractvormen manifesteren de voornaamste 
problemen zich rond/vanuit de aanbestedingsfase. Een belangrijke beheersmaatregel ligt in handen 
van opdrachtgevers en volgt uit de borging van uitvoerings- en bodemexpertise in de planfase 
(SPEERPUNT 2) en een gegevensverstrekking bij aanvang van de aanbestedingsfase die voldoende, liefst 
volledige, inzicht biedt in de locatiespecifieke bodem en omgeving (SPEERPUNT 4). Hierbij wordt ook 
aanbevolen om omgevingsmanagement te verbreden van één project naar een continue gebiedsbrede 
aanpak; we noemen dit ‘omgevingsmanagement 2.0’ (SPEERPUNT 10). Hierbij is het nodig om kennis, 
ervaringen en monitoringsdata te verzamelen en te borgen in een centraal omgevingsmodel ter 
bevordering van de kennisoverdracht van project naar project. 

Na de aanbesteding is het vooral van belang om de integraliteit van het ontwerp én het team te borgen 
(SPEERPUNT 9). Belangrijk hierbij is om dit niet alleen te bereiken met een goede systematiek (systems 
engineering), maar vooral ook door een integrale mindset binnen het projectteam. ‘Soft-skills’ zijn 
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Ontwerpende aannemers

In het voorjaar van 2021 startten het COB, de TU Delft, het Vlaamse departement Omgeving en Vereniging 

Deltametropool een ontwerpstudie naar de mogelijkheden van integraal en multifunctioneel ruimtegebruik 

binnen sterk verdichte steden. Ontwerpteams gingen aan de slag met een aantal casussen in Nederland 

en Vlaanderen, waar ruimtelijke knelpunten op gebied van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen aan 

de orde zijn. Op 29 oktober 2021 presenteerden de ontwerpteams hun zeer hoogstaande en inspirerende 

resultaten. 

www.cob.nl/ontwerpstudie

hierbij minstens even belangrijk als technische expertise. Een relatief nieuwe, maar zeer veelbelovende 
aanpak om bovenstaande aspecten te kunnen bundelen, is het werken in een bouwteam (SPEERPUNT 3), 
bijvoorbeeld binnen een twee-fasen-aanpak. Hiermee wordt de overgang van planfase naar ontwerp/
realisatie rond een aanbesteding geleidelijker. Juist voor complexe projecten met een relatief groot 
risicogehalte biedt deze aanpak meerwaarde; zeer geschikt dus voor binnenstedelijk ondergronds 
bouwen. 

Als de (maatschappelijke) baten buiten beschouwing blijven, zal ondergronds bouwen altijd duur 
en tijdrovend blijven. Er is echter veel winst te behalen in het minimaliseren van realisatiekosten en 
bouwtijd. Vanuit het groeiende aantal projecten met bestaande bebouwing ligt er een kans in het 
hergebruik van (delen van) bestaande kelders; dit moet verder onderzocht worden (SPEERPUNT 6). dit 
type hergebruik geeft ook een optimale bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen zoals circulariteit. 
door doelgerichte innovatie en slimme inzet van digitale instrumenten (SPEERPUNT 7) kan het keuze-
palet aan nieuwe ondergronds bouwtechnieken worden vergroot, zodat er projectspecifiek betere 
ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. Bovendien kan het integreren van (bouwkuip)constructies 
winst opleveren, doordat deze een meervoudige functie kunnen hebben in zowel de realisatie- als 
gebruiksfase van een project (SPEERPUNT 8).

https://www.cob.nl/ontwerpstudie
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4 Planvorming 4

4.1 Speerpunt 1 - Neem gebiedsontwikkeling als uitgangspunt
de reden voor een ondergronds bouwdeel is doorgaans bovengronds te vinden. Succesvolle projecten 
zijn de projecten waarbij de (maatschappelijke) meerwaarde van de ondergrondse ruimte de overlast 
en extra kosten overstijgt. Met name voor binnenstedelijke projecten kan gedacht worden aan meer-
waarde zoals groenere binnensteden of een aantrekkelijker straatbeeld door het ondergronds brengen 
van parkeergelegenheid. Ook integrale oplossingen voor ruimtelijke en technische uitdagingen op het 
gebied van bijvoorbeeld grondwater of zettingen kunnen de waarde vergroten.

Waar bij de ontwikkeling van nieuwe (binnenstedelijke) projectlocaties de focus vooral wordt gelegd 
op de individuele bouwkavels en inpassing hiervan in de bovengrondse ruimte, ontbreekt het vaak 
aan een overkoepelende integrale visie voor de indeling en het gebruik van de ondergrond. dit terwijl 
meervoudig ondergrondgebruik (voor bijvoorbeeld infrastructuur of de energievoorziening) en 
gebiedsbrede risico’s (zoals de grondwaterhuishouding of zettingen) juist vragen om een kavelover-
stijgende visie. Hieronder worden, als voorbeeld, drie aspecten behandeld die bij uitstek vragen om 
een overkoepelende, integrale visie of gebiedsplan ten aanzien van de ondergrond.

Energievoorziening 
Met de eisen voor nieuwbouw om gasloos verwarmd te worden, is de vraag naar duurzame 
energiebronnen exponentieel toegenomen. Hierbij wordt voor elk kavel een oplossing ontwikkeld, 
bijvoorbeeld open of gesloten voorzieningen voor warmt-koude-opslag WkO, luchtwarmtepompen, 
aquathermie of zonnepanelen. Juist voor gebiedsontwikkeling ligt hier een kans voor een integrale 
oplossing met gedeelde warmtenetten. Concreet valt te denken aan de aanleg van centrale WkO-
installaties die efficiënt gerealiseerd kunnen worden en als buffer kunnen dienen voor het lokale 
warmtenet (in plaats van ieder kavel zijn eigen WkO). Andere voorbeelden zijn het gebruikmaken van 
overcapaciteit op daken voor centrale opwekking van stroom/warmte (bovengronds) of de onttrekking 
van warmte aan oppervlaktewater uit een nabijgelegen watergang.

(Grond)waterhuishouding
Het creëren van ondergrondse ruimte heeft per definitie een gevolg voor de vrije doorstroming van 
het grondwater en daarmee de waterhuishouding in het gebied. Een bekend voorbeeld hiervan zijn 
de gezamenlijke binnentuinen in de Amsterdamse binnenstad die door de jaren heen steeds verder 
afgesloten raken door kelderconstructies hetgeen tot problemen leidt met de waterhuishouding. In 
diverse gemeenten wordt hier vanuit de vergunningverlening al enige aandacht aan besteed door het 
stellen van eisen aan de barrièrewerking, maar een gebiedsgerichte aanpak ontbreekt veelal.

Figuur 4 / Schematis

Figuur 4.1 / Berekeningsresultaten voor verschillen in grondwaterstand in de wijk Slotervaart Zuid door de barrièrewerking; 
rechts de effecten met infiltratievoorzieningen als beheersmaatregel. (Beeld: via h2owaternetwerk.nl)

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/stedelijk-grondwater-in-amsterdam-hoe-gaan-we-om-met-infiltratie-barrierewerking-en-klimaatverandering
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Zettingen in de diepe ondergrond
In het westen van Nederland wordt in de laatste decennia steeds meer de hoogte in gebouwd. deze 
ontwikkeling zorgt voor een verhoging van de spanning in diepgelegen kleilagen, zoals de Eemklei in 
Amsterdam en de kedichemklei in Rotterdam, met zettingen van het gebouw en directe omgeving 
tot gevolg. Voor de hoogbouw op het individuele kavel zelf is de laatste jaren meer aandacht voor de 
ontwerpvraagstukken die dit oplevert, maar een gebiedsgerichte integrale beschouwing ontbreekt 
nog. dit heeft als consequentie dat voor elk nieuw te ontwikkelen kavel een nieuwe beschouwing 
van de omgevingsbeïnvloeding wordt uitgevoerd. Soms wordt nog wel de invloed van eerder ontwik-
kelde kavels daarin meegenomen, maar de invloed op nog te ontwikkelen kavels wordt genegeerd. 
dit terwijl de cumulatieve toename van belasting een zichzelf versterkend en kaveloverschrijdende 
zettingsinvloed met zich meebrengt. Niet alleen de toekomstige ontwikkelkosten voor de naastgelegen 
kavels nemen hierdoor toe, maar ook de beheer- en onderhoudskosten voor boven- en ondergrondse 
infrastructuur. 

Voorgaand zijn drie integrale aspecten van gebiedsontwikkeling genoemd die met de huidige stand 
van de techniek al zijn in te passen. Mogelijk kunnen de snelle digitale ontwikkelingen in de bouw op 
het gebied van parametrisch ontwerp en BIM-modellen hieraan een impuls geven (zie ook SPEER-

PUNT 9). Een projectoverstijgende vorm van omgevingsmanagement kan dit verder versterken (zie 
SPEERPUNT 10).

4.2 Speerpunt 2 - Borg bodem- en uitvoeringsexpertise in de planfase
Met de opmars van de design-and-constructcontracten (d&C) is de betrokkenheid van aannemers 
naar voren geschoven ten opzichte van traditionele contracten/bestekken. In de laatste decennia is 
de ‘schutting’ tussen ontwerp en uitvoering hiermee grotendeels verdwenen. de schutting tussen 
enerzijds de eerste haalbaarheidsstudies en planvorming (voor de aanbesteding) en anderzijds de 
verdere uitwerking en realisatie (na de aanbesteding) is echter nog wel aanwezig. Zo bestaat een kelder 
in de planvormingsfase vaak nog uit slechts een aantal lijnen zonder te weten wat er aan grondslag, 
fundering, constructie of bouwkuip omheen zit. In de aanbestedingsfase zien ingenieurs/aannemers 
hierin veel onmogelijkheden, onbenutte kansen en/of risico’s.

uit de enquête van de werkgroep blijkt dat zeventig procent van de ingenieurs en aannemers vindt dat 
ze al in de planvormingsfase betrokken zouden moeten worden. In deze fase ontbreekt nog volledige 
informatie over geotechnische aspecten en maakbaarheid van het project. doorgaans is onbekend 
welke kansen en risico’s de lokale grondopbouw met zich meebrengt voor het project en de gekozen 

geometrie. Ook is dan nog niet duidelijk hoe een project gebouwd kan worden en wat de uitvoerings-
technische uitdagingen zijn ten aanzien van logistiek (op en naar de bouwplaats), omgevingsrisico’s, 
vergunningen, bouwtijd en veiligheid. Als gevolg hiervan zijn de eerste planontwerpen vaak niet 
realistisch ten aanzien van budget, planning en risicobeheersing, hetgeen een aanbesteding kan 
bemoeilijken of volledig kan doen mislukken.

Figuur 4.2 / Illustratieve verbeelding van het ontstaan van fouten en faalkosten in een bouwproces. (Bron: ABN Amro)

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/bouw/faalkosten-in-de-bouw-lopen-jaarlijks-op-tot-miljarden-euros.html
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Kansen en risico's

De werkgroep Kansen en risico’s van het platform Geotechniek richt zich geheel op het vroegtijdig betrekken 

van een geotechnisch expert. Het COB-netwerk wil het aanpakken van ondergrondse kansen en risico’s richting 

de initiële en verkennende fases van bouwprojecten bewegen door geotechnici handvatten te geven om zichzelf 

op de kaart te zetten en naar voren te schuiven.

www.cob.nl/kansenenrisicos

Wij stellen voor om als opdrachtgever, voordat een project de aanbestedingsfase in gaat, altijd een 
geotechnisch expert en een uitvoeringsexpert te betrekken. Naast het vroegtijdig signaleren en 
beheersen van risico’s kunnen deze experts ook worden ingezet om kansen te benutten; bijvoorbeeld 
door de geometrie aan te passen, zodat er een kostenefficiënte/duurzame bouwwijze mogelijk is.

Procedureel is het wellicht niet acceptabel/wenselijk om aannemers vroeger in het proces te laten 
aanschuiven vanwege het risico op een ongelijk speelveld (voorkennis over het project). In dat geval 
kan een ervaren onafhankelijk adviseur/ingenieursbureau een betere optie zijn. deze persoon kan 
ook een belangrijke taak vervullen in het bewerkstelligen van SPEERPUNT 1, SPEERPUNT 4, SPEERPUNT 6 en 
SPEERPUNT 10. de borging van de geotechnische en uitvoeringsexpertise kan ook worden bereikt door te 
kiezen voor een twee-fasen-aanpak; zie SPEERPUNT 3.

https://www.cob.nl/kansenenrisicos
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Figuur 5 / Schematisasdfsd

5 Aanbesteding en contracten 5

5.1 Speerpunt 3 - Samen plannen uitwerken
Hoe complexer het project, hoe interessanter het wordt om in een bouwteam te werken. Binnen-
stedelijke projecten met een dominante ondergrondse component en een veelvoud aan stakeholders 
lenen zich hiervoor uitstekend.

Voordelen bouwteam
dat een opdrachtgever, zijn adviseurs en de aannemer in een zeer vroeg stadium van de voorbereiding 
van een project met elkaar in contact komen en samenwerken om te komen tot een ontwerp, biedt 
zowel voor de opdrachtgever als voor de aannemer duidelijke voordelen.

Voordelen opdrachtgever
• Voor de opdrachtgever betekent de aanpak dat hij al in de ontwerpfase expertise in huis heeft over 

de uitvoering van bouwwerken en de daarmee samenhangende kostentechnische aspecten. de 
aannemer kan, doordat hij betrokken is bij de voorbereiding van het bouwproject, zijn specifieke 
ervaring en deskundigheid inbrengen, bijvoorbeeld met betrekking tot kosten, kwaliteit en effici-
ency van het bouwplan. de opdrachtgever heeft op deze wijze de garantie dat het bouwproject op 
de meest efficiënte wijze tot stand wordt gebracht, waarbij prijs en kwaliteit in optimale verhouding 
staan.

• In vergelijking met andere aanbestedingsvormen biedt het bouwteam het beste uitgangspunt om 
in de uitvoeringsfase een in oplossingen meedenkende aannemer te hebben.

• discussie over meerwerk –  bij een gelijkblijvend programma van eisen – ontstaat niet omdat de 
bouwondernemer medeverantwoordelijk is voor het ontwerp, het bestek en het plan van aanpak.

• door de gedeelde verantwoordelijkheid worden tegenslagen in de uitvoering sneller en efficiënter 
opgelost.

Voordelen aannemer
• Vóór de start van de realisatiefase zijn onduidelijkheden over de bouwopgave en specifieke risico’s 

weggenomen. Hiermee wordt een beheerst proces bevorderd, met name ook financieel. 

• Hoewel de aannemer bij het toetreden tot een bouwteam niet zeker weet of hij de eigenlijke 
uitvoering van het bouwproject krijgt gegund, komt hij wel in een gunstiger positie dan wanneer hij 
níet bij de voorbereiding van het bouwproject zou zijn betrokken. de deelnemende aannemer heeft 
als vooruitzicht dat hij als eerste en enige een prijsaanbieding voor het uit te voeren werk mag doen. 
door de deelname aan het bouwteam is de aannemer bovendien vóór de start van de uitvoering al 
bekend met de specifieke risico’s van de realisatiefase.

Bouwteam

Een bouwteam is een samenwerkingsmodel waarbij de aannemer als adviseur deelneemt aan de ontwerp-

werkzaamheden, daarbij zijn kennis inbrengt en na het ontwerpproces als eerst en vooralsnog enige een 

aanbieding mag doen voor uitvoering. Omdat er sprake is van twee fases – de bouwteamfase en daarna de 

realisatie – wordt een bouwteam ook wel een twee-fasen-contract genoemd.

Bronnen: CROW en Bouwend Nederland

Modelovereenkomst

Om taken en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf helder vast te leggen, 

kan gebruikgemaakt worden van het Model bouwteamovereenkomst.

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/18766/model-bouwteamovereenkomst-2021-is-klaar-voor-de-toekomst
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door het werken in een bouwteam wordt het makkelijker om bijvoorbeeld SPEERPUNT 2, SPEERPUNT 4, 
SPEERPUNT 5 en SPEERPUNT 9 te bewerkstelligen. Vanzelfsprekend zijn er ook nadelen te noemen van deze 
aanpak, zoals het beperkt aanspreken van de beschikbare kennis en ervaring in de markt (wedden op 
één paard) en juridische consequenties (ongelijk speelveld). de juiste keuze vraagt om projectspecifiek 
maatwerk.

5.2 Speerpunt 4 - Volledige omgevings- en grondgegevens in aanbestedingsfase
Men kan lichtjaren in de ruimte kijken, maar nog geen meter in de grond. Ondergronds bouwen gaat 
per definitie gepaard met beperkt (in)zicht in de ondergrond. Vanuit Geo-Impuls  is geconstateerd dat 
een gebrek aan de ondergrondgegevens een belangrijke oorzaak is van faalkosten in de bouw. Hoewel 
dit aspect in het laatste decennium meer aandacht heeft gekregen, zien we als opdrachtnemer dat 
het verkrijgen van grond- en bodemgegevens doorgaans geheel of grotendeels bij de opdrachtnemer 
wordt neergelegd en dus wordt doorgeschoven tot na de aanbesteding. In een aanbestedingsfase leidt 
dit tot onzekerheid. Soms doen aanbieders afzonderlijk van elkaar al aanvullend grondonderzoek in 
de tenderfase. dit geeft dubbele kosten en kan leiden tot een ongelijk speelveld. Als het aanvullende 
grondonderzoek een minder rooskleurig beeld geeft dan de gegevens uit het aanbestedingsdos-
sier, moet het ontwerp worden herzien. Vaak is dit aanleiding voor discussie en meerwerkclaims. 
de opdrachtgever is er dus bij gebaat om vroegtijdig voldoende grondgegevens aan te leveren in de 
aanbestedingsfase. 

Wij adviseren opdrachtgevers om in een tenderfase al het benodigde grond- en bodemonderzoek aan 
te leveren volgens de normtechnische vereisten. denk aan:

• Voldoende diepe sonderingen over het gehele systeemgebied dat recht doet aan de heterogeniteit 
van de bodem en omvang van het project.

• Peilbuizen met, bij voorkeur, monitoringsdata over een representatieve variatie cyclus (jaarrond).

• Een uitgebreid bodem- en grondwateronderzoek t.a.v. eventuele verontreinigen in de af te graven/
roeren grondlagen. 

Het doel moet zijn dat er geen aanvullende sonderingen of bodemmonsters meer gemaakt hoeven te 
worden na de aanbesteding. 

Specifiek voor binnenstedelijk bouwen wordt deze aanbeveling aangevuld met de wens voor gegevens 
uit de omgeving. Voorbeelden zijn:

• de constructieve staat, het funderingstype en de classificatie van belendende gebouwen.

• de positie en vervormingseisen van kabels en leidingen (kLIC-gegevens gevalideerd met proef-
sleuven).

• trillings- en geluidseisen.

• Geohydrologische randvoorwaarden (beperkingen vanuit barrièrewerking of bemalingsdebieten).

• Onderzoeken t.a.v. archeologie en niet-gesprongen explosieven (NGE’s).

• Randvoorwaarden voor logistieke bewegingen en (monumentale) bomen.

uiteraard vraagt de exacte invulling om maatwerk per project en locatie. de betrokken geotechnisch 
specialist in de planvormingsfase (zie SPEERPUNT 2) kan een coördinerende rol vervullen in het bepalen 
en verkrijgen van de juiste gegevens. In een bouwteam (zie SPEERPUNT 3) kan de gewenste informatie 
uiteraard gezamenlijk worden verkregen in de fase voorafgaand aan de definitieve contractvorming.

Het zal niet altijd mogelijk zijn om in een vroeg stadium al het benodigde (grond)onderzoek uit te voeren; 
bijvoorbeeld als de betreffende grond nog niet beschikbaar of bereikbaar is. In dergelijke gevallen wordt 
aanbevolen om het maximale aan informatie te verkrijgen rondom de volledige bouwcontour.

'Grondonderzoek kost altijd geld, of je het nu wel of niet uitvoert.'

http://www.geoimpuls.org
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Praktijkvoorbeeld: Singelgrachtgarage, Amsterdam

In de tenderfase van het project Singelgrachtgarage in Amsterdam waren in het aanbestedingsdossier sonde-

ringen in de gracht meegeleverd met een tussenafstand van circa veertig meter. Aanvullende grondonderzoek 

na gunning was daarmee vereist. Naast extra hinder en kosten wees dit ook op een afwijkende grondopbouw 

ten opzichte van de eerdere sonderingen. In de aanbesteding was daarentegen wel een volledig beeld gegeven 

van mogelijke obstakels onder en boven water (oude stadswallen en monumentale bomen) inclusief metingen 

en uitgebreide puntenwolken. Dit heeft bijgedragen aan doelgerichte risicobeheersing in het aanbestedings-

ontwerp en behoud van bomen.

Figuur 5.1 / Visualisatie van ondergrond- en omgevingsdata voor de Singelgrachtgarage in een GIS-portaal. (Beeld: Mobilis TBI)
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6 Duurzaamheid 6

6.1 Speerpunt 5 - Bouw 'voor de eeuwigheid'
de bouw streeft naar vijftig procent circulariteit in 2030 en honderd procent in 2050. Ondergrondse 
bouwdelen zullen hierin de grootste moeilijkheidsfactor zijn vanwege de beperkte bereikbaarheid 
en verwijderbaarheid. Specifiek voor ondergrondse projecten geldt dat circulariteit vanuit een ander 
perspectief moet worden bekeken en vooral gericht moet zijn op hergebruik van de ondergrondse 
ruimte (in situ). door in de ontwerpfase rekening te houden met toekomstbestendigheid en mogelijk 
ander gebruik in de toekomst (adaptiviteit) kan de waarde van de ondergrondse ruimte behouden 
blijven bij toekomstige veranderingen in gebruik. Een mindset om dit te bereiken is door te ‘bouwen 
voor de eeuwigheid’:

• denk in de planvormingsfase na over adaptief ondergronds ruimtegebruik en borg dit in de uitvraag 
van een project.

• Ontwerp het constructieve casco op basis van een technische levensduur van honderd jaar en denk 
na over tussentijdse aanpasbaarheid van de constructieve opzet.

• Maak een afweging ten aanzien van voorinvesteringen die de adaptiviteit van het bouwdeel 
vergroten.

• Voorzie de constructie van sensoren en/of inspectiemogelijkheden om de technische restlevensduur 
tussentijds te beoordelen. Bijvoorbeeld simpele/goedkope hoogtemeetbouten kunnen later van 
grote meerwaarde blijken te zijn.

Noot:
door de meerwaarde van een langere (rest)levensduur mee te wegen in de beoordeling van de 
economische haalbaarheid van een project ontstaat een stimulans voor meervoudig grondgebruik.

Figuur 5.2 / De mogelijke gebruiksfuncties van ondergrondse ruimtes zijn breder dan parkeren en installatieruimtes. (Bron: De Standaard)

Figuur 6 / Schematisasdfsd

https://circulairebouweconomie.nl/over-ons/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190130_04141142
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6.2 Speerpunt 6 - Onderzoek de mogelijkheden voor renovatie
Er wordt steeds vaker gebouwd op plekken waar al bestaande bebouwing aanwezig is; bovengronds 
en/of ondergronds. Hergebruik van bovengrondse constructies is al meer gemeengoed, zeker in 
het geval van monumentale bouw, maar voor ondergrondse bouwdelen wordt deze optie vaak nog 
wordt vergeten of genegeerd. dit komt vermoedelijk voort uit onbekendheid in de planfase (zie ook 
SPEERPUNT 2) en de wens om ‘maagdelijke’ bouwgrond te verkrijgen. Voor een bestaand bovengronds 
gebouw met (paal)fundering is dit laatste echter een utopisch beeld. Het is vaak niet acceptabel of 
wenselijk om bestaande palen uit de grond te trekken vanwege verstoring van de ondergrond en/of 
grondwaterstromingen. de achterblijvende palen vormen in combinatie met eventuele puinresten 
en verontreinigingen obstakels voor de nieuwbouw; van ‘maagdelijke’ grond is dus per definitie geen 
sprake meer. In het geval van bestaande kelderconstructies is dit probleem nog groter vanwege de 
complexiteit en kosten van het slopen onder maaiveld; door verdere ontwikkeling van het gebied en 
strengere bemalingsvoorwaarden is dit vaak niet haalbaar (zonder bouwkuip). 

SPEERPUNT 5 ging over duurzaamheid door hergebruik na de economische levensduur van nieuwbouw. 
Optimale circulariteit verkrijg je echter als men (ook) gebruikmaakt van de restlevensduur van 
bestaande gebouwen. Renovatie van het gehele gebouw is de ultieme vorm van circulariteit; vele 
malen beter dan elke vorm van recycling van gesloopt materiaal. Met behulp van nader onderzoek 
kunnen bestaande constructies, vaker dan vooraf gedacht, kansen bieden voor hergebruik. Met name 
voor betonconstructies kan relatief makkelijk worden aangetoond dat de technische restlevensduur 
voldoende is voor een tweede leven. 

Praktijkvoorbeeld: Albert Cuypgarage, Amsterdam

De Albert Cuypgarage voorziet onder de Amsterdamse gracht in een tweelaagse parkeerfunctie voor circa 

zeshonderd auto’s, met name voor vergunninghouders. Vanwege de voortgaande elektrificatie van personen-

voertuigen is er rekening mee gehouden dat alle parkeerplaatsen in de toekomst kunnen worden voorzien 

van een elektrisch laadpunt. In het constructief ontwerp is er bovendien voor gezorgd dat de tussenvloer 

kan worden verwijderd, zodat er een ondergrondse ruimte ontstaat met een interne hoogte van ruim vijf 

meter. Hierdoor is het mogelijk om in de (verre) toekomst de gebruiksfunctie van de kelder aan te passen. Zo 

kan de garage (deels) getransformeerd worden tot een discotheek, sportclub, bioscoop, distributiepunt voor 

postpakketjes of een ondergrondse uitbreiding van het nabijgelegen Rijksmuseum. Door een slim ontwerp is 

hierdoor een grote meerwaarde voor de toekomst ontstaan met beperkte voorinvesteringen.

Figuur 6.1 / Visualisatie van de Albert Cuypgarage. (Beeld: Max Bögl Nederland/ZJA)
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Bij het maken van de afweging voor hergebruik van de ondergrondse constructies wordt in onze optiek 
te snel gekozen voor nieuwbouw zonder de mogelijkheden te onderzoeken voor renovatie of hergebruik 
van de bestaande ondergrondse constructie. kansen blijven zo onbenut terwijl de complexiteit en de 
restrisico’s van ondergronds sloopwerk juist worden onderschat. deze risico’s worden versterkt als de 
bestaande kelder te diep zit voor een open bouwput met bemaling of nabij belendingen is gelegen. 

Zoals benoemd in HOOFDSTUK 2 is er een trend merkbaar dat steeds meer binnenstedelijke gebouwen 
worden onderkelderd of dat bestaande kelders worden uitgebreid. door de toenemende drukte van het 
grondgebruik in de binnenstad zal deze situatie zich in de toekomst vaker voordoen en zal er steeds 
minder werkruimte zijn voor logistiek, opslag en hulpwerkconstructies. 

We roepen in situaties met bestaande kelders op om in de planfase een gedegen onderzoek te doen 
voor een afweging tussen sloop, renovatie of hergebruik. Bij laatstgenoemde kan onderscheid worden 
gemaakt in hergebruik van de gehele kelder of onderdelen ervan, zoals de waterkerende contour 
(keldervloer en -wanden) en/of fundering (poeren en funderingspalen). 

Niet alle bestaande kelders zullen geschikt zijn voor renovatie/hergebruik, maar het is zeer wenselijk 
om deze mogelijkheden op z’n minst te (laten) onderzoeken. de beschikbaarheid van bestaande 
constructie- en funderingsgegevens is uiteraard een voorwaarde voor dergelijke studies, evenals de 
mogelijkheid voor onderzoek naar de staat van de betreffende onderdelen. Een veilig startpunt is 
om de belasting op de constructie niet kritischer te laten worden dan de bestaande situatie. In veel 
gevallen zijn er ook mogelijkheden om de bestaande constructie op te waarderen, bijvoorbeeld door 
het opstorten van wanden en vloeren, lijmwapening, grondinjectie en/of het bijplaatsen van palen. 
Bovendien is het normtechnisch vastgelegd dat voor verbouwingen van bestaande constructies minder 
strenge eisen gelden dan voor nieuwbouw.

Praktijkvoorbeeld: Mauritshuis, Den Haag

Voor de ondergrondse uitbreiding van het Mauritshuis in Haag in 2014 is een scala aan bouwkuiptechnieken 

toegepast. Voor de nieuwe foyer is op het voorplein (links op de afbeelding) gebruikgemaakt van de bestaande 

keldervloer en -wanden van het voormalige depot. Hiervoor is de kelder gestabiliseerd door voorgespannen 

ankerpalen; vervolgens zijn de tussenvloer en het dek gesloopt en de keldervloer en -wanden opgestort.

Figuur 6.2 / Ondergrondse uitbreiding van het Mauritshuis. (Beeld: Hans van Heeswijk architecten/ABT/VSF)
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Praktijkvoorbeeld: De Koepel, Haarlem

Bij de ondergrondse uitbreiding van De Koepel in Haarlem zijn de monumentale bovenbouw en de funderings-

palen intact gelaten en gebruikt voor de stabiliteit tijdens de bouw. De bestaande begane grondvloer is gebruikt 

als stempelconstructie voor de kerende wanden onder het gebouw en fungeert als dek van de nieuwe kelder. De 

nieuwe keldervloer is voorzien van trekpalen om de waterdruk onder de vloer op te nemen.

Figuur 6.3 / Ondergrondse uitbreiding van De Koepel. (Foto: CRUX Engineering/A.T. Balder)
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7 Ontwerp en realisatie 7

7.1 Speerpunt 7 - Stimuleer projectoverstijgende innovatie en digitalisering
de bouw loopt in de regel niet voorop met innovaties, standaardisatie, digitalisering en automatisering. 
Ondergronds bouwen is misschien zelfs wel een van de meest traditionele werkgebieden. Binnenstedelijk 
zijn ruimtegebrek, logistiek en omgevingsaspecten veelal bepalend in de keuzes van bouwprincipes en 
-technieken en projecten vragen daarom veel maatwerk van het betrokken ontwerpteam. Vanwege de 
complexiteit, tijdsdruk en risico’s wordt dan al snel gekozen voor een bewezen concept. 

Voor de grotere en diepere bouwkuipen worden vaak (tijdelijke) damwanden, diepwanden of CSM-
wanden toegepast afhankelijk van de diepte en ruimte, ondersteund door (meerdere) stempelramen 
of ankers. de (tijdelijke) grondwaterstandverlaging, om droog verder te kunnen met de definitieve 
betonbouw, wordt bij het ontbreken van een geschikte afsluitende kleilaag veelal gerealiseerd door een 
onderwaterbetonvloer met trekpalen of, indien mogelijk, een kunstmatig aangebrachte waterremming 
middels bodeminjectie. 

Innovaties in ondergronds bouwen zijn vaak beperkt tot het doorontwikkelen van deze reeds 
bestaande technieken. Zo kunnen ankers steeds sterker, langer of sneller worden uitgevoerd, wordt 
het toepassingsgebied van CSM-wanden steeds breder en is het risico op water- en grondlekkage door 
diepwanden steeds beter beheersbaar. Vergeleken met andere sectoren is de bouw vrij traditioneel en 
voorzichtig in het nemen van grote stappen met geheel nieuwe bouwconcepten. 

Projectoverstijgende innovatie
toch staat de bouw niet stil. deels is dit te danken aan externe factoren; nieuwe beoordelingscriteria 
vanuit duurzaamheid en binnenstedelijke vervoersbewegingen zorgen voor doorontwikkeling van 
materialen om bijvoorbeeld cementgebruik en/of wapening te reduceren met de bijbehorende reductie 
van CO2-uitstoot. Voorbeelden hiervan zijn geopolymeerbeton en innovaties in waterdichte betoncon-
structies (zelfhelend beton, hybride wapening, coatings e.d.). Ook worden constructies voor de bouwfase 
en eindfase steeds vaker geïntegreerd (zie HOOFDSTUK 2 en SPEERPUNT 8). Veelal wordt met deze innovaties 
afgeweken van normen en voorschriften: innoveren kan dan alleen wanneer de opdrachtgever hier voor 
openstaat en de risico’s en baten worden gedeeld. Binnen een bouwteam (zie SPEERPUNT 3) zou dit moge-
lijk moeten zijn, maar met traditionele aanbestedingen en contracten liggen de verhoudingen anders.

Vaak is een innovatie, vanwege de bijbehorende ‘kinderziektes’ en risico’s, ook niet winstgevend op het 
eerste project; de potentiële winst van het innoveren is op de lange termijn te vinden. Om toekomstige 
projecten te verbeteren, is het noodzakelijk om innovaties een kans te bieden en (gecontroleerd) op te 
schalen. Er is behoefte aan een projectoverstijgende visie op doelgerichte innovaties; een stimulerende en 
coördinerende werking vanuit overheden of brancheverenigingen van opdrachtgevers is gewenst.

In SPEERPUNT 6 is gesproken over de toenemende wens om paalfunderingen te hergebruiken. Om het 
paaldraagvermogen te verhogen kan, mits de palen constructief nog in goede staat verkeren, gebruik-
gemaakt worden van een levensduurbestendige paalpuntinjectie. dit is bijvoorbeeld toegepast bij 
funderingen aan het Scheldeplein in Amsterdam.

Figuur 7 / Schematisasdfsd

Figuur 7.1 / Bij de optopping en 
renovatie van het Scheldeplein 
is gebruikgemaakt van 
paalpuntinjectie. (Beeld: DOK 
Architecten)
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Winst kan ook behaald worden door slimmer te ontwerpen. Paal-plaat-funderingen zijn in het buiten-
land bijvoorbeeld veel meer gemeengoed dan in Nederland. deze bieden specifiek voor diepe onder-
grondse kelders kansen, in het bijzonder voor bouwkuipen met onderwaterbeton1. Voorbeelden zijn: 

• Biesbosch 225 in Amsterdam (drielaags).

• P-Campusplein in Amsterdam (drielaags kreeg mede hierdoor de voorkeur boven een tweelaagse 
variant).

• Parkeergarage Hoog Catharijne in utrecht (5-laags).

Digitalisering
digitalisering doet de laatste jaren in snel tempo zijn intrede in het ontwerpproces, vooral in de vorm 
van het bouwinformatiemodel, BIM. Het opstellen van 3d-modellen is de standaard geworden; met 
4d (tijd) en 5d (bouwkosten) wordt geëxperimenteerd. digitaal ontwerpen volgt in het kielzog; met 
parametrisch ontwerpen kunnen repeterende ontwerpberekeningen en toetsingen geautomatiseerd 
worden. ‘Computational design’ en kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) zijn de logische 
vervolgstappen. Generieke ontwerptools worden vaak ontwikkeld in samenwerkingsverbanden 
tussen verschillende bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de digital engineering community (dEC). de 
gezamenlijke aanpak draagt bij aan het sneller verbeteren van ontwerpprocessen. Ontwerpers kunnen 
hun expertise vooral richten op het maatwerk van een project en (door)ontwikkelen van innovaties of 
(projectspecifieke) ontwerptools. 

door het grote en groeiende scala aan bouwtechnieken zijn er juist in ondergronds bouwen veel 
ontwerpkeuzes te maken; digitale ontwerptools kunnen hierbij een waardevol hulpmiddel zijn. de 
adviseurs van de toekomst zullen op basis van diepgaandere variantenstudies op zoek kunnen naar 
een optimaal ontwerp en bouwwijze.

1 Zie afstudeerscriptie Fundatie van diepe kelders van B.J. Verhoef, juli 2008.

Digitalisering in de geotechniek

In 2020 is er binnen het COB een werkgroep Digitalisering in de geotechniek gestart. Hierin wordt gewerkt aan 

een proof-of-concept om de meerwaarde van het combineren van data te laten zien. Uit allerlei bouwprojecten 

komt namelijk op grote schaal monitoringsdata beschikbaar, maar deze gegevens worden momenteel ver-

splinterd (of helemaal niet) bewaard. Dat is zonde, want de verwachting is deze data heel waardevol kan zijn 

om grondonderzoek mee te verbeteren.

www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek

Figuur 7.2 / Bouw van de paal-plaat-fundering op/in de onderwaterbetonvloer van NU.VU en P-Campusplein. 
(Foto: Visser & Smit Bouw/Nico Alsemgeest)

https://www.cob.nl/digitaliseringgeotechniek
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7.2 Speerpunt 8 - Doorontwikkeling geïntegreerde constructies en bouwconcepten
Zoals benoemd in HOOFDSTUK 2 worden geïntegreerde constructies steeds meer toegepast. Met 
geïntegreerde constructies worden vooral constructieve elementen bedoeld die zowel in de bouwfase 
als in de eindfase een functie hebben. Voorbeelden zijn:

• Permanente wanden met een grond- en/of waterkerende functie in de gebruiksfase (o.a. damwanden 
met dichtgelaste sloten, diepwanden, afzinkkelders).

• Permanente keerwanden met een verticaal dragende functie in de gebruiksfase (o.a. damwanden, 
diepwanden, CSM-wanden).

• Geïntegreerde stempelramen (o.a. wanden-dak-methode of betonnen stempelframes die als 
balkenrooster dienen van een van de verdiepingsvloeren).

• definitieve onderwaterbetonvloeren (met staalvezels en/of onder water gewapend).

door integratie van bouwkuipelementen in de definitieve constructie kunnen aanzienlijke besparingen 
worden bereikt in grondstoffengebruik, bouwtijd, ruimtegebruik, bouwlogistiek, enz. Met name de 
laatstgenoemde aspecten zijn in binnenstedelijke condities steeds vaker doorslaggevende factoren.

Praktijkvoorbeeld: Markthal, Rotterdam

Voor de bouw van de parkeergarage onder de Markthal in Rotterdam is gebruikgemaakt van een betonnen 

stempelframe dat in de eindfase dienst doet als balkenrooster voor de vloer op -1. Ook de stalen combiwanden 

hebben een permanente functie als grond- en waterkerend element. Beide ‘bouwkuipelementen’ zijn nog 

altijd zichtbaar én functioneel. Een betonnen stempelframe is bijvoorbeeld ook toegepast bij de Garenmarkt-

garage in Leiden en de garage op Hoog Catharijne in Utrecht.

Figuur 7.3 / Bouwkuip van Markthal Rotterdam. (Foto: Mobilis TBI)
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Naast integratie van constructies zijn er ook inspirerende ontwikkelingen en voorbeelden van 
geïntegreerde bouwconcepten. Voorbeelden zijn:

• Permanente stalen damwanden, funderingspalen of CSM-wanden die fungeren als warmtewisselaar. 
Meer info: Energiedamwand

• Parkeerfuncties die gecombineerd worden met wateropslag voor regenwaterbuffering. Loze ruimtes 
(bijvoorbeeld onder hellingbanen) kunnen hiervoor worden gebruikt, of door het toepassen van 
slimme bestrating en/of infiltratiekratten. 

• de combinatie van het diepe ondergrondse metrostation van de Vijzelgracht met een geautomati-
seerde parkeergarage in de gecreëerde ruimte daarboven.

• Een spraakmakend idee is Amfora, een plan om diverse gebruiksfuncties te combineren in één 
geïntegreerd stelsel van kelders onder de Amsterdamse grachten.

Met een toenemend aantal bouwkuiptechnieken, praktijkervaringen en andere instrumenten worden 
de mogelijkheden voor het doorontwikkelen van innovaties almaar groter. Zowel in het ontwerp als in de 
uitvoering van pionierende projecten kan dit vanzelfsprekend zorgen voor uitdagingen en kinderziektes. 
deze zijn te overwinnen door geleidelijke opschaling, transparante kennisdeling en samenwerking ten 
behoeve van standaardisatie. Hier kan het COB en/of CROW een coördinerende rol in vervullen door 
bijvoorbeeld het opstellen van specifieke handboeken/richtlijnen binnen commissies.

Praktijkvoorbeeld: fietsenstalling station Zwolle

De fietsenstalling voor het centraal station in Zwolle biedt niet alleen ruimte voor veel fietsen, maar ook voor 

regenwater. Bij de bouw van de stalling zijn infiltratiekratten geplaatst die regenwater kunnen opvangen. Ook 

is het mogelijk om de stalling zelf als noodoverstort in zetten in geval van extreme buien.

Figuur 7.4 / Artist impression van de fietsenstalling in Zwolle waarbij fietsparkeren en waterberging gecombineerd zijn. 
(Beeld: Kraaijvanger Architects en Maxwan A+U)

https://www.cob.nl/over-ondergronds-bouwen/voorbeeldprojecten/amsterdam-amfora-amstel/
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8 Communicatie 8

8.1 Speerpunt 9 - Borg de samenhang in een project én projectteam
kundige teamleden zijn helaas geen garantie voor een succesvol project. Het gewenste eindresultaat 
kan alleen behaald worden wanneer het projectteam zorgvuldig is samengesteld én er veel aandacht is 
voor samenwerking en onderlinge communicatie. Er zijn hoofdzakelijk twee redenen waarom dit voor 
een ondergronds bouwproject nog sterker geldt dan voor een bovengronds bouwproject: 

1. Er worden relatief weinig standaardoplossingen toegepast. Grondgesteldheid en omgeving kunnen 
ertoe leiden dat op verschillende plaatsen voor dezelfde functie een totaal andere constructieve 
oplossing nodig is. Bovendien zijn er veel verschillende bouw(kuip)principes waarbij iedere 
aannemer zijn eigen materieel en voorkeuren heeft. Hierdoor is de kans groot dat er, gedurende 
het ontwerpproces, aanpassingen worden gedaan ten aanzien van uitgangspunten en bouw-
principes. Mede hierdoor zijn de doorlooptijden van het ontwerp en de uitvoering relatief lang. Het 
bewaken van de integraliteit over de verschillende projectfasen is daardoor extra belangrijk.

2. Er zijn bij ondergronds bouwprojecten relatief veel partijen betrokken; denk bijvoorbeeld aan 
onderaannemers. de meeste schadegevallen in de bouw ontstaan niet zozeer door een gebrek aan 
informatie binnen de projectorganisatie als geheel, maar doordat informatie niet op tijd gedeeld is 
met de juiste persoon. 

door het bij elkaar brengen van de benodigde disciplines in de verschillende fases van een project 
worden niet noodzakelijkerwijs ieders capaciteiten volledig benut. daarvoor is een veilige omgeving 
nodig met aandacht voor ieders rol en gedrag. Zowel door goede systematiek (systems engineering), 
maar vooral ook door een integrale mindset binnen het gehele team. Ieder individu moet ervan 
overtuigd zijn dat hij of zij invloed heeft, probleemeigenaar is, en dat er geluisterd wordt bij eventuele 
twijfel of bedenkingen. 

twee concrete voorbeelden om dit te bereiken op de werkvloer:

• de actie- en besluitenlijst: deel alle grote beslissingen zoveel mogelijk met het hele team en borg 
ook de kleine onderlinge afspraken. Benoem en leg vast wie waarvoor verantwoordelijk is, welke 
informatie daarvoor nodig is, en welke output geleverd wordt (bijvoorbeeld middels een ‘lean 
planning’).

• Visuele communicatie: ‘een tekening zegt meer dan duizend woorden’ is een bekend cliché en 
zeker ook van toepassing in de bouw. Specifiek voor ondergronds bouwen kan een 4d-model van 
grote meerwaarde zijn als communicatiemiddel.

Figuur 8 / Schematisasdfsd

Figuur 8.1 / Samen werken op één locatie is geen garantie op samenwerking. (Bron: onbekend)
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‘Soft-skills’ zijn minstens even belangrijk als de technische expertise. door ruimte voor ontspanning, 
teamactiviteiten en het meenemen van het team naar een andere omgeving dan de werkomgeving is 
er ruimte om elkaar beter te leren kennen. Wanneer teamleden zich verdiepen in de achtergrond van 
collega’s wordt wederzijds begrip verbeterd en durft men eerlijker te zijn tegen elkaar. kleine misver-
standen worden sneller uitgesproken en kans op miscommunicatie is kleiner.

Als er binnen een projectteam, zowel aan de voorkant als tijdens het proces, veel aandacht wordt 
besteed aan bovenstaande aspecten, dan komt dit de integraliteit, bouwveiligheid en het eindresultaat 
sterk ten goede, evenals de duurzame inzetbaarheid van collega’s.

8.2 Speerpunt 10 - Omgevingsmanagement 2.0
Omgevingsmanagement is inmiddels een bekend begrip in de bouw. Het doel hiervan is draagkracht 
in de omgeving van het bouwproject te creëren en te behouden. Omgevingsmanagement wordt op 
dit moment vooral nog gezien als communicatie met de stakeholders in de omgeving, maar er meer 
toegevoegde waarde mogelijk. Het omgevingsmanagement kan ingezet worden als ‘technisch geweten’ 
van de omgeving: een centraal verzamelpunt van omgevingsdata, ontwerpdocumenten en monitorings-
data waarin zowel bouw- als onderhoudstrajecten in samenkomen.

In de huidige praktijk bestaat er een grote fragmentatie in de informatieverzameling, monitorings-
data en communicatie met de omgeving waardoor, zelfs bij direct opeenvolgende projecten, het 
wiel opnieuw uitgevonden moet worden. deze fragmentatie werkt daarbij niet alleen vertragend en 
kostenverhogend, maar leidt ook tot verlies aan draagkracht in een omgeving met een langer geheugen 
dan een opzichzelfstaand project.

Er is een gebiedsoverstijgende aanpak nodig die verder reikt dan enkel één project. Een omgevings-
management 2.0. waarin middels een centrale registratie en vastlegging alle relevante omgevingsdata 
wordt ontsloten. Eén database waarin alle technische data van een project en de directe omgeving wordt 
verzameld en geborgd en die bij elk opvolgend project verder aangevuld en uitgebreid kan worden. deze 
vorm van een digital twin kennen we al vanuit de centrale registratie van kabels en leidingen (kLIC), maar 
wordt nog slechts beperkt toegepast voor andere vormen van ondergrondse raakvlakken. 

Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is een systeem van de gemeente Amsterdam waarin de 
getroffen maatregelen bij de kadeconstructies worden vastgelegd. Een dergelijke ontsluiting van data kan 
eenvoudig uitgebreid worden door het koppelen van databases met andere vormen van omgevingsinfor-
matie, zoals archiefdata van funderingen, hoogtemetingen, aanwezige obstakels en ondergrondgegevens.

Soft-skills

Soft-skills, oftewel 'zachte vaardigheden', zijn vaardigheden op het gebied van communicatie, sociale inter-

actie, persoonlijke gewoonten en karaktereigenschappen. De term wordt gebruikt ter aanvulling op de 'harde 

vaardigheden' die nodig zijn voor een beroep, zoals kunnen schrijven en rekenen.

Figuur 8.2 / Dashboard met veiligheidsmaatregelen. (Beeld: gemeente Amsterdam)
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Omgevingsmanagement 2.0 geeft niet enkel inzicht in directe risico’s voor toekomstige ondergrondse 
werkzaamheden, zoals obstakels die worden aangetroffen of door bouwwerkzaamheden achterblijven 
maar niet eenduidig worden vastgelegd, of hoogtemetingen die in een archief verdwijnen en daardoor 
hun meerwaarde bij toekomstige schade of verzakking verliezen. Beheerders kunnen met deze 
gegevens ook de onderhoudstoestand van hun assets beoordelen en monitoren. Zij krijgen zo inzicht 
in de waarde van constructieve onderdelen bij eventueel hergebruik.

Voorkomen is beter dan registreren

In HOOFDSTUK 2 is ‘verrommeling van de ondergrond’ benoemd als een ongewenste trend. Tijdelijk hulpwerk, 

hulppalen of keerwandverankeringen buiten de systeemgrenzen kunnen noodzakelijk of kostenefficiënt zijn 

voor het betreffende project, maar het kan ook een beperking of risico vormen voor toekomstige aangrenzende 

bouwprojecten of uitbreidingen. Het vastleggen in een omgevingsmodel is een goede beheersmaatregel, maar 

het voorkomen van obstakels is uiteraard nog beter. Dit kan door als opdrachtgever niet te accepteren dat 

elementen in de grond worden achtergelaten buiten de keldercontour. Gelukkig zijn er steeds meer technieken 

om deze elementen te verwijderen; bijvoorbeeld het terugwinnen van buispalen, overboren van betonpalen of 

het (sonisch) verwijderen van stalen staven/strengen uit groutankers
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Met name in binnenstedelijk gebied zal de vraag naar en de complexiteit van 
ondergronds bouwen steeds verder toenemen. In dit document zijn op basis van 
kennis en ervaring met bouwen in de ondergrond speerpunten geformuleerd om 
toekomstige bouwprojecten te helpen verbeteren.

Zelden koppelt een opdrachtnemer aan planvormers en opdrachtgevers de 
ervaringen en leerpunten terug die hij bij de realisatie van een project heeft 
opgedaan. dat is zonde, want hoewel ieder ondergronds bouwproject zijn specifieke 
problemen en valkuilen kent, zijn er ook problemen die steeds opnieuw terugkeren. 
Hoofdaannemers en ingenieursbureaus geven in dit document aan welke 
verbeterpunten zij zien in de totstandkoming van een (ondergronds) bouwwerk 
om realisatie- en faalkosten te reduceren en juist meerwaarde te behalen. 

de speerpunten zijn gestructureerd in hoofdstukken die in grote lijnen de 
verschillende fasen van de totstandkoming van een bouwwerk volgen; van 
planvorming tot realisatie. Ook is er aandacht voor duurzaamheid en 
communicatie. Met de aanbevelingen kan het ondergronds bouwen in 
Nederlandse binnensteden naar een hoger niveau worden getild.

Visie ontwerpende 
aannemers
Speerpunten voor binnenstedelijk ondergronds bouwen 

volgens aannemers en ingenieurs
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