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6 ‘Ondanks ongemak met elkaar aan tafel 
blijven’
In Tilburg werken de gemeente, Enexis, Brabant 
Water en KPN Netwerk gezamenlijk aan een 
grootschalige ondergrondse verbouwing van de 
binnenstad. Ze brengen lessen en ervaringen uit 
de praktijk op verschillende niveaus verder.

9 Hoe vervang je een tunnelbak vol water met 
een doorgaande weg eronder?
Het oude Ringvaartaquaduct wordt vol water 
gesloopt en op dezelfde plek wordt onder water 
een nieuw gebouwd. Voor de uitvoering van deze 
complexe technische opgave zijn twee varianten 
bedacht.

12 Parametrisch ontwerp van warmtenetten
Op basis van openbare data bepaalt een algorit-
me de optimale route voor het distributienet in 
een woonwijk. Eerder is al berekend welke wijken 
kansrijk lijken en welke tracés rendabel zijn.

Inhoud

EN VERDER

3 COB-UPDATE Wat gebeurt er zoal bij het COB?

4 IN FOCUS 101 participanten

13 DE VISIE VAN... Rudi Zoet, COB/GOconnectIT

NETWERK&COB

9 Kennis van tunnelveiligheid voor iedereen
Het COB start in mei met een nieuwe korte 
cursus Tunnelveiligheid. Een flexibele 
opleiding die voor een bredere doelgroep 
interessant is. De opzet is modulair, met 
verdiepingsmogelijkheden.

10 Gevarieerd leesvoer
De oplevering van de voortgangsrapportage 
eind december 2021 betekende ook de op-
levering van véél deliverables. Veel digitalise-
ring, maar ook gedragsanalyses, technische 
onderzoeken en ruimtelijke ordening.

18 Argumentatiemodel voor samenwerking 
in kabels-en-leidingenprojecten
Geldstromen (economie) kun je niet los 
zien van technologie en instituties. Een 
model met deze componenten geeft partijen 
inzicht in elkaars waarden, verplichtingen 
en belangen.

20 Transitie naar circulaire tunnels vereist 
inzet van totale keten
Om samen met de sector circulair werken te 
ontdekken, ligt er een plan voor het uitvoe-
ren van een aantal praktijkprojecten en het 
opstellen van een maatregelencatalogus.

24 UIT DE SCHOOL GEKLAPT Brandveiligheid tunnels

26 ZO KAN HET OOK Water weg

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

14 DIALOOG • Onderling vertrouwen is de 
sleutel
Met de presentatie van het derde boek is 
het kennistraject  Gaasperdammertunnel 
in februari afgesloten. “Voor een succesvol 
project is het cruciaal dat op alle niveaus 
goed en open met elkaar wordt overlegd.”

16 Hoogwaardige 3D-modellen basis voor 
renovatie tunnels
Satellietdata, scans, 3600-foto’s, oude teke-
ningen, gegevens uit KLIC … In de 3D-model-
len die gemaakt worden voor vijf Zuid-Hol-
landse tunnels komt véél informatie samen.

19 WOII-bom onder bebouwing leidt tot 
grootschalige ruimingsoperatie
Om een vliegtuigbom uit de Tweede Wereld-
oorlog te kunnen ruimen, moeten in Rotter-
dam drie panden met in totaal zes woningen 
worden afgebroken.

WINNAARS SCHREUDERSSTUDIEPRIJS
Pagina 21-23

Win 25.000 euro en 
eeuwige roem
Inschrijven kan t/m 1 mei 2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Ellen van Eijk: ellen.vaneijk@cob.nl of 085-4862410

 www.cob.nl/schreuders

WINNAAR 2019

De Bastei

EERVOLLE VERMELDING 2019

Renovatie en restauratie Maastunnel

Stichting A.M. Schreuders reikt dit jaar weer 

de Schreudersprijs uit aan een bedrijf of 

instelling die een bijzondere prestatie heeft 

geleverd op het gebied van ondergronds 

bouwen. Met de twee jaarlijkse 

prijs wil de stichting vernieuwend 

ondergronds ruimtegebruik 

stimuleren, om zo een bijdrage te 

leveren aan het oplossen van 

ruimtelijke problemen in ons 

dichtbebouwde land.
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COB-UPDATE

Nieuwe overzichtsplaat

De overzichtsplaat van het COB is vernieuwd. Niet alleen staan de nieuwe partici-
panten erbij, ook is een verwoede poging gedaan om de projecten en hun samenhang 
goed weer te geven. De plaat praat nog steeds.

Vierde versie groeiboek 
Cybersecurity online

In maart is alweer de vierde editie van 
het groeiboek Cybersecurity tunnels 
gelanceerd. De inhoud is geüpdatet en 
aangevuld.

Het digitale handboek is bedoeld om het 

bewustzijn op het gebied van cybersecurity 

in tunnels te verhogen en praktijklessen en 

-ervaringen te delen. In de vierde editie is onder 

meer een compleet hoofdstuk toegevoegd over 

het beperken van schade en tijdverlies bij een 

cyberincident. Een ander nieuw hoofdstuk gaat 

over het renoveren van tunnels, waarbij de 

cyberrisico’s anders zijn dan bij een nieuw-

bouwproject. In het hele groeiboek zijn verwij-

zingen geactualiseerd. De Engelse vertaling van 

het vernieuwde groeiboek komt later dit jaar 

online.

Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Het COB is verhuisd

Per 10 januari 2022 is het COB-kantoor 
één gebouw opgeschoven. Op de eerste 
verdieping van gebouw 26B aan Van 
der Burghweg 2 (nog steeds in Delft) 
beschikt het COB over een open werk-
ruimte, grote en kleine vergaderzalen en 
een studio. Participanten (en hun gasten) 
zijn van harte welkom om van de ruimtes 
gebruik te maken.

 Meer informatie via www.cob.nl/route

Het COB en onderwijs

Het COB wil de participanten helpen 
aan meer jonge aanwas. Hiervoor zijn 
verschillende sporen bedacht en de 
uitvoering van spoor 1 is gestart: het 
interesseren van studenten voor het 
vakgebied ondergronds bouwen.

Zowel in de tunnelsector als op het gebied van 

kabels en leidingen is er dringende behoefte 

aan meer en jonge professionals. Die hoeven 

niet alleen te komen van ‘voor de hand 

liggende’ opleidingen zoals Civiele techniek, 

Bouwkunde en Geowetenschappen. Juist voor 

bijvoorbeeld ICT’ers, economen, gedragswe-

tenschappers en juristen is er volop werk in 

het ondergronds bouwen. Maar studenten en 

docenten in die vakgebieden weten dat vaak 

niet. Het COB heeft samen met een klankbord-

groep van experts uit het onderwijs bepaald 

welke stappen nodig zijn om daar verandering 

in te brengen. Het organiseren van een docen-

tenmiddag of -avond staat bovenaan de lijst.

Meer informatie vindt u op www.cob.nl/onderwijs

Ten opzichte van de vorige editie is er best veel 

veranderd. Zo zijn de projecten in de ontwik-

kellijn Digitalisering van het tunnelprogramma 

goed op gang gekomen, lopen er geotechnische 

projecten en zijn er binnen de Kennisarena kabels 

en leidingen nieuwe projecten gestart. Voor alle 

projecten zijn (of komen) er filmpjes van dertig 

seconden waarin de projectleider of een werk-

groeplid uitlegt waar het onderzoek over gaat.

 U vindt het overzicht op www.cob.nl/tunneloverzicht

Nieuwe participanten

COB-congres
maandag 20 juni 2022
Archeon • Alphen aan den Rijn

www.cob.nl/congres2022

• ÆVO is gespecialiseerd in engineering, pro-

jectmanagement en installatie.

• Arthe Civil & Structure werkt als ingenieurs-

bureau aan infrastructuur en ondergronds 

bouwen.

• BearingPoint zet hun consultancy-expertise 

onder meer in voor digitalisering in de kabels-

-en-leidingenbranche.

• Gemeente Tilburg is een van de Koploper-

gemeenten rondom kabels en leidingen in de 

stedelijke ondergrond.

• Guis Architectenwerk ontwerpt gebouwen en 

hun omgeving. De ondergrondse ruimte speelt 

daarbij ook een belangrijke rol.

• Keers Special Doors is specialist in speciale 

deuren voor bijzondere toepassingen (bijvoor-

beeld tunneldeuren).

• Neuterink Fire & Tunnel Safety geeft advies 

over brand- en tunnelveiligheid.

• Phoenix Contact is innovator op het gebied van 

elektrificatie, koppeling en automatisering.

• Semapro helpt de juiste systemen te bouwen 

door toepassing van (model based) systems 

engineering.

• SGS (SGS Intron en SGS Roos+Bijl) is deskun-

dige kwaliteitsborging voor de bouwsector.

• Stantec werkt aan grote transities op het ge-

bied van energie, digitalisering en klimaat.

• Visma Roxit is het bedrijf achter MOORwerkt.nl 

en WoWPortaal.nl, twee belangrijke kennis-

platforms voor kabels en leidingen.

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

Net als in 
de film

Yes! Het COB begon 
dit jaar met meer dan 
honderd participanten. 
Deze mijlpaal moest 
natuurlijk uitgebreid worden 
gevierd. De vergelijking met 101 
dalmatiërs lag voor de hand.

“Bijna zevenentwintig jaar geleden waren er 
tien koplopers die zagen dat bouwen in de 
Nederlandse ondergrond een opgave is die 
vraagt om gezamenlijke kennisontwikkeling, 
kleine stapjes en een sterke koppeling van 
onderzoek aan de praktijk. Bij het verstrijken 
van de jaargrens 2021/2022 is die kleine 
groep uitgegroeid tot een ware ‘roedel’ van 
101 participanten. Dat is een geweldige 
mijlpaal en daar wil ik iedereen van harte 
voor bedanken. Bedankt voor jullie trouw en 
enthousiasme, voor jullie kritische meedenk-
kracht en voor het feit dat jullie samen met 
mij en het bureau toch elke keer weer ruimte 
maken voor nieuwe leden van de COB-familie.

Als je aan familie en aan mijlpalen denkt, 
denk je natuurlijk aan feest en taart. Aan 
samen lachen en samen kletsen. Met de 
hele COB-familie kan dat op maandag 
20 juni 2022 in het Archeon, waar we een 
superfeestelijke variant van een COB-congres 
gaan organiseren. Maar met je eigen team, 
je eigen project of je eigen organisatie is er 
vast ook wel een moment te vinden! Daarom 
kunnen alle participanten tot 20 juni 2022 
een taart van ons toegestuurd krijgen. Met 
onze welgemeende dank voor alles wat jullie 
tot nu toe voor ons en het netwerk hebben 
betekend en in de hoop dat we elkaar nog 
vele vele vele jaren mogen vinden bij het COB.

Om het feestje nóg groter te maken, staat 
er ook een nieuwe participantenparade op 
de muur van ons kantoor. Op de tekening 
zijn de logo’s van de 101 participanten te 
bewonderen. Inmiddels is het netwerk alweer 
gegroeid. Gelukkig staat er altijd een actueel 
overzicht op onze website, want we vinden 
alle participanten even lief.”

Karin de Haas
Directeur COB

Voor de taart kunnen participanten terecht op 
www.cob.nl/taart. Meer weten over participeren? Ga 
dan naar www.cob.nl/participeren.

(Foto: COB)
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“Ondanks ongemak met elkaar aan 
tafel blijven. Dat is onze kracht”

In Tilburg werken 

de gemeente, Enexis, 

Brabant Water en KPN 

Netwerk gezamenlijk aan 

een grootschalige ondergrondse 

verbouwing van de binnenstad. De 

samenwerking is verankerd in 013Infra. 

Ruim vijftig straten gaan op de schop. Een 

aantal daarvan van gevel tot gevel, omdat daar 

vervanging van gas- en waterleidingen, verzwaring 

van het elektriciteitsnetwerk, uitbreiding van de glas-

vezelnetwerken en klimaatadaptatiemaatregelen gepaard 

gaan met vervanging van de riolering. Een project waarbij de 

samenwerkende partijen lessen en ervaringen uit de praktijk op 

verschillende niveaus verder brengen.

KABELS EN LEIDINGEN

PRAKTIJK
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Wilbert Wouters 

is afdelingshoofd 

Ruimtelijke uitvoe-

ring van de gemeente 

Tilburg. Hij is daar-

naast bestuurslid van 

de Vereniging Project-

management Neder-

landse Gemeenten.

Dirk van de Reepe 

is sinds 2003 werk-

zaam bij Essent/

Enexis. Sinds 2015 is 

hij vestigingsmanager 

Brabant-Midden bij 

Enexis en bestuurslid 

bij Synfra.

Met 013Infra zijn op drie niveaus in de samen-
werking (project, proces en directie) stappen 
gemaakt. Wilbert Wouters, afdelingshoofd Ruimte-
lijke uitvoering bij de gemeente Tilburg, en Dirk van 
de Reepe, vestigingsmanager Brabant-Midden bij 
Enexis, lichten toe hoe het onderscheid tussen die 
niveaus het steeds duidelijker maakt welke lessen 
en ervaringen kunnen worden meegenomen naar 
andere projecten of op grotere schaal als voorbeeld 
kunnen dienen voor opgaven elders in het land. “De 
sanerings- en uitbreidingsopgave in Tilburg is niet 
uniek. In tientallen binnensteden moeten duizenden 
kilometer kabels en leidingen vervangen worden.”

Gestapelde opgaven
Alle ontwikkelingen die invloed hebben op de 
ondergrondse kabel- en leidingeninfrastructuur 
zijn aanwezig in Tilburg. De binnenstad heeft een 
stevige woningbouwopgave. Met het oog op de 
groei van het aantal inwoners en de economische 
activiteiten in de binnenstad is verzwaring van het 
elektriciteitsnetwerk noodzakelijk en groeit ook de 
behoefte aan 5G-internetverbinding. Daarnaast wil 
de gemeente met het oog op de klimaatverandering 
waar mogelijk vergroening realiseren om hittestress 
tegen te gaan en het verblijfsklimaat te verbeteren, 
en robuustere oplossingen voor opslag en infiltratie 
van hemelwater. De meest urgente opgave ligt bij 
Enexis, dat door het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) is verplicht om voor 2024 grijs-gietijzeren 
gasleidingen te saneren. Brabant Water gaat mee 
in de graafwerkzaamheden die daarvoor nodig 
zijn, zodat in vier jaar tijd stap voor stap gelijktijdig 
zevenduizend meter aan gas- en waterleidingen 
vervangen kan worden.

De gemeente Tilburg koos voor de vlucht naar voren 
en ontwikkelde samen met partners in de onder-
grond een integrale aanpak die ervoor moet zorgen 
dat de binnenstad de komende jaren zoveel mogelijk 
gevrijwaard blijft van nieuwe ingrepen in de 
ondergrond. Wilbert Wouters: “De laatste vijf jaar 
is er eigenlijk pas echt druk op de samenwerking 
ontstaan. We hebben de drukste, meest lastige 
delen van de stad voor het laatst bewaard.” 

Jaren ervaring
De samenwerking tussen de gemeente Tilburg en 
netbeheerder is niet nieuw. Al in 2013 sloten Tilburg, 
Enexis en Brabant Water een convenant. Daarbij 
werd al afgesproken dat de partijen hun plannen 
jaarlijks voor vier jaar op elkaar afstemmen. Die 
afstemming kwam bovenop de operationele afstem-
ming die daarvoor al in Synfra-verband plaatsvond. 
“Het is vooral een afspraak over het werkproces. 
Wanneer komen welke mensen bij elkaar? Hoe gaan 
we communiceren? Een gemeente werkt anders dan 
een netbeheerder, plannen komen op een andere 
manier tot stand. In het convenant hebben we deze 
processen bij elkaar gebracht”, zei Marco Klessens, 
projectleider bij de gemeente Tilburg in 2013 bij het 
tekenen van het convenant.

De huidige samenwerking is de opmaat voor een 
convenant 2.0. De partners binnen 013Infra 
blijven meerjarenplanningen afstemmen en kijken 
naar ontwikkelingen die daarop van invloed zijn of 
worden. Aanvullend willen de partijen deeloplos-
singen zodanig documenteren dat deze herbruik-
baar zijn in volgende projecten en/of samenwer-
kingsverbanden (zie kader).

Gedeeld belang
De samenwerkende partijen hebben ieder hun 
eigen belangen, planningen en werkwijzen. Dirk 
van de Reepe: “De kracht van deze samenwerking 
is dat we ondanks ongemak altijd met elkaar aan 
tafel blijven. Want het is zeker niet altijd makkelijk. 
Je komt alleen tot werkbare afspraken als je niet 
steeds het onderste uit de kan wilt halen.” Wilbert 
Wouters: “De basis is het gedeelde belang om de 
gehele operatie tot een goed einde te brengen en 
de wil om er samen uit te komen. Dat betekent dat 
we als gemeente soms een beroep moeten doen op 
partijen om bijvoorbeeld tot vervanging over te gaan 
terwijl de afschrijvingstermijn nog niet verstreken 
is. Dat is geen fijne boodschap, maar anderzijds 
kan het niet zo zijn dat je als enige blijft liggen en 
de boel over tien jaar weer helemaal open moet. En 
natuurlijk weet je als gemeente dat je dan als het 
ware krediet opneemt bij die partij en dat je op een 
ander moment op een andere plek compensatie 
moet bieden.”

Planning en kosten
De afstemming spitst zich toe op de planning en 
de kosten. Dirk van de Reepe: “Het vervangen van 
gasleidingen gaat met 10 tot 25 meter per dag. KPN 
Netwerk kan glasvezel minstens tien keer sneller 
leggen. Goede afspraken leiden ertoe dat we toch 

Kostenverdeling bij combigraven in 
de praktijk
Een voorbeeld van een deeloplossing die is ge-
documenteerd voor toekomstig gebruik, betreft 
de verdeling van de kosten bij gecombineerde 
graafwerkzaamheden. De gangbare afspraak 
is dat iedere partij verantwoordelijk is voor zijn 
eigen grondwerk. Dat kan betekenen dat in één 
project door wel vijf verschillende partijen graaf-
opdrachten worden verstrekt aan hun eigen 
aannemer. Door de praktijk voorop te stellen, 
zijn de partijen in Tilburg tot werkbare afspraken 
gekomen. Dat betekent dat er maar één partij is 
die een opdracht verstrekt aan een aannemer 
en daarbij rekening houdt met de voorschriften 
en instructies van de verschillende partners. De 
verrekening van de kosten vindt vervolgens naar 
verhouding plaats. Dat betekent in de praktijk 
dat de kosten voor de eerste 0,6 meter van de 
sleuf worden gedeeld door alle partners. De ove-
rige kosten worden gedeeld door de partijen van 
wie de kabels of leidingen dieper liggen.
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samen kunnen optrekken. En als je samen graaft, kom 
je vanzelf ook op de vraag wie welk deel van de kosten 
voor bijvoorbeeld zand, straatwerk en verkeersmaatre-
gelen gaat betalen. De oplossingen zijn heel prag-
matisch. De kosten proberen we naar rato te verdelen, 
waarbij soms de gemeente en soms Enexis ruimhartig 
moet zijn om eruit te komen.” Wilbert Wouters: “We 
weten elkaar goed te vinden en de afgelopen jaren 
hadden we het geluk dat we met een redelijk vaste 
groep mensen konden werken. Dat helpt ook wel.” 
Tegelijkertijd is het volgens Dirk van de Reepe niet zo 
dat resultaten alleen afhankelijk zijn van de persoonlijk 
inzet van betrokkenen. “Vertegenwoordigers van de 
betrokken partijen moeten mandaat van hun orga-
nisatie hebben. Is dat niet of onvoldoende het geval, 
dan spreken we elkaar daar wel op aan.” Soms blijkt 
het nodig dat plooien hoger in de organisatie moeten 
worden platgestreken. Wilbert Wouters: “Bij tijd en 
wijle is intensief directieoverleg nodig. Er is een periode 
geweest waarin dat wekelijks het geval was, puur om 
ervoor te zorgen dat het project niet tot stilstand kwam 
doordat partijen naar elkaar wezen.”

Samenwerkingsniveaus
Dirk van de Reepe: “In een aantal gevallen gaat het 
om oplossingen die je niet gemakkelijk naar een ander 
project kunt vertalen. Dan is er meestal sprake van 
specifieke lokale omstandigheden. Zo hebben we in 
dit project te maken met aanvullende grondsanering 
na het verwijderen van leidingen van asbestcement. 
In het begin was het moeilijk daar generieke afspraken 
over te maken. We hebben daar in eerste aanleg 
per project oplossingen voor gevonden. Dat werkte, 
waarna we uiteindelijk wel generieke afspraken over 
aanpak en kostenverdeling hebben kunnen maken. 

‘Vertegenwoordigers van 

de betrokken partijen 

moeten mandaat van hun 

organisatie hebben.’

Stimuleringsmodel voor samenwerking
Binnen de Kennisarena kabels en leidingen – een 
werkprogramma van het COB, stichting Mijn Aan-
sluiting en het GPKL – is veel aandacht voor inte-
grale samenwerking. In het project Stimulerings-
model voor samenwerking worden verschillende 
afstemmingsvormen in kaart gebracht en wordt 
een model gerealiseerd waarmee partijen zich ge-
richt kunnen ontwikkelen in het multidisciplinair 
programmeren, ontwerpen en uitvoeren van prak-
tijkprojecten.

www.cob.nl/stimuleringsmodel

We zijn vanuit de praktijk tot een berekeningswijze 
gekomen die ‘top-down’ nooit tot stand zou zijn 
gekomen. Het zijn vaak kleine stapjes, maar zo 
kom je wel verder.” Dat strekt zich verder uit dan de 
huidige werkzaamheden in de binnenstad. Wilbert 
Wouters: “Met de ervaring van de WillemII-straat 
in het achterhoofd gaan we nu een stap verder en 
besteden we in twee projecten met de gemeente, 
Enexis en Brabant Water gezamenlijk aan. Het doel 
is om ook daar weer van te leren.”

Leren binnen organisaties en samenwerkingen
Enexis en de gemeente Tilburg leren ook op organi-
satieniveau. Dirk van de Reepe: “In dit project komen 
we allerlei maatschappelijk behoeften tegen die we 
kunnen doorvertalen naar andere gemeenten. De 
verzwaring van het elektriciteitsnet is een toe-
komstgerichte actie. We houden rekening met meer 
zonnepanelen en laadpalen. Vanuit de gemeente 
kwam de vraag om openbare verlichting te koppelen 
aan straatmeubilair, en 5G-stations in lichtmasten 
moeten de mogelijkheden voor cameratoezicht te 
verbeteren. Daar zouden we bij een solo vervan-
gingsoperatie niet snel gehoor aan hebben gegeven. 
Het heeft namelijk nogal wat gevolgen. We moeten 
bijvoorbeeld werkprocedures aanpassen omdat bij 
zo’n toepassing altijd spanning op een lichtmast staat 
en het betekent ook dat er juridisch en tarieftechnisch 
aanpassingen nodig zijn. Dat gaat niet heel snel, maar 
dit geeft Enexis wel de mogelijkheid om het aanbod in 
andere gemeenten straks op eenzelfde manier uit te 
breiden.” 

Voor Tilburg zit de winst in een betere afstemming 
tussen verschillende gemeentelijke afdelingen. 
Wilbert Wouters: “Bij een ingreep in de openbare 
ruimte heb je onder andere te maken met verkeer, 
evenementen en openbaar groen. Als iedere afdeling 
sec naar het eigen deel van de organisatie kijkt, wordt 
het heel lastig om tot overeenstemming te komen. In 
dit project kijken we allemaal vanuit het belang van de 
kwaliteit van de gehele binnenstad.”

Resultaten
Voor bewoners of bezoekers van de Tilburgse binnen-
stad zijn de resultaten van de samenwerking vaak niet 
tastbaar. Dat maakt het lastig om samenwerkings-
resultaten te claimen en uit te dragen. De winst zit in 
minder hinder en ongemak, toegenomen veiligheid en 
een hogere bovengrondse kwaliteit. Dirk van de Reepe: 
“Het hele proces duurt relatief lang. Bewoners ervaren 
dat ook zo. Maar daar staat tegenover dat de hele ope-
ratie veel langer had geduurd als we alles solo hadden 
gedaan. Het eindresultaat is ook groter. De gemeente 
kon hele straten opnieuw ontwerpen en bijvoorbeeld 
groene blokken creëren. Het in een keer aangaan van 
de complexiteit van verschillende opgaven betekent 
bovengronds een hoger kwaliteitsniveau.”

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

https://www.cob.nl/verdieping
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Innovatief Hoe vervang je een tunnelbak vol water met een 
doorgaande weg eronder?

Te diep voor damwanden, te krap voor diepwanden, bodeminjecties zijn te risicovol 
en retourbemaling kan leiden tot gevaarlijke zettingen. Dus wordt het oude Ringvaart-
aquaduct vol water gesloopt en het nieuwe onder water gebouwd. Voor de uitvoering 
van deze complexe technische opgave zijn twee varianten bedacht.

De A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 bij Den 
Haag wordt verbreed. Om dat mogelijk te maken, moet 
het oude Ringvaartaquaduct – dat gebruikt wordt voor 
het verkeer van noord naar zuid – worden vervangen. Na 
bestudering van verschillende varianten is gekozen voor 
een nieuw aquaduct op de plaats van het oude.

“De sloop en bouw zouden we het liefst in één of meer droge 
bouwkuipen doen,” zegt Rob van der Vlies, ontwerpleider 
kunstwerken van Flow4, “maar dat lijkt hier geen optie. Zo 
zit er pas op 45 meter diepte een natuurlijke waterrem-
mende laag. Dat is te diep om damwanden te kunnen toe-
passen. Diepwanden aanbrengen zou eventueel kunnen, 
maar dat heeft allerlei bezwaren zoals hoge kosten en een 
ingewikkelde uitvoering ter plaatse van de Ringvaart.” Ook 
andere oplossingen kennen te veel risico’s, en de Ringvaart 
kan niet langdurig in zijn geheel worden afgesloten.

“Als volgende stap zijn we gaan kijken hoe we onder 
water kunnen slopen en hoe we vervolgens het nieuwe 
aquaduct kunnen bouwen zonder een volledige afsluiting 
van de Ringvaart. We hebben daarvoor twee varianten 

PRAKTIJK

Rob van der Vlies,
Flow4

Dirk-Jan Kiljan,
Rijkswaterstaat

Leren Kennis van tunnelveiligheid voor iedereen

Het COB start in mei met een nieuwe korte cursus Tunnelveiligheid. Deze cursus 
vervangt de PAO-cursus over veiligheid van ondergrondse infrastructuur. De wens was 
een flexibele opleiding te ontwikkelen, die voor een bredere doelgroep interessant is. 
De nieuwe cursus heeft daarom een modulaire opzet, met verdiepingsmogelijkheden. 
Op 12 mei 2022 volgen de eerste cursisten de basismodule.

Na signalen uit het netwerk over de behoefte aan een 
nieuwe vorm van de bestaande PAO-cursus, heeft het 
COB de cursus Tunnelveiligheid ontwikkeld. “De opzet 
van de PAO-cursus was te veel ‘one size fits all’”, aldus 
Tom van Tintelen, een van de cursusleiders. Door de 
modulaire opzet en verschillende niveaus van diepgang 
is de nieuwe cursus voor meer mensen interessant. “We 

Tom van Tintelen
COB/KPT/

DON Bureau

Ter hoogte van Oude Wetering liggen drie aquaducten naast elkaar. 
Het Ringvaartaquaduct is het middelste. (Foto: Rijkswaterstaat)

Brandweeroefening. (Foto: NV Westerscheldetunnel)

uitgewerkt,” vertelt Dirk-Jan Kiljan van Rijkswaterstaat. 
“Bij de eerste wordt het gesloten deel van het 
nieuwe aquaduct in twee delen gebouwd en bij de 
tweede variant wordt het gesloten deel in één van de 
bouwkuipen van de toeritten voorgebouwd en vervolgens 
drijvend naar zijn plek gevaren en afgezonken.”

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

Meld u aan!

www.cob.nl/
cursus

hebben een ‘tunnelveiligheidsboom’ gecreëerd, waaruit 
iedereen naar hartenlust kan plukken. Je kunt je beperken 
tot de basiskennis op het gebied van tunnelveiligheid 
of je verdiepen en specialiseren op een bepaald 
aspect of onderwerp.”

Het fundament is een eendaagse basismodule. 
Voorkennis is niet nodig. Cursisten krijgen deze 
dag een goed beeld van het vakgebied tunnelvei-
ligheid. Van Tintelen: “We creëren inzicht door de 
deelnemers in een geënsceneerd tunnelincident zelf 
te laten ervaren wat tunnelveiligheid inhoudt.” Er wordt 
een eenvoudige kopstaartbotsing nagebootst die plotseling 
escaleert. Alle hoofdrollen zijn vertegenwoordigd: de weg-
gebruiker, de wegverkeersleider en de hulpverlener.

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

https://www.cob.nl/verdieping
https://www.cob.nl/verdieping
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Gevarieerd leesvoer
De oplevering van de voortgangsrapportage eind december 2021 betekende ook 

de oplevering van véél deliverables. Veel digitalisering, maar ook gedragsanalyses, 

technische onderzoeken en ruimtelijke ordening. Alle rapporten zijn gratis te 

downloaden  via www.cob.nl/kennisbank.

DEL IVER ABLES

NETWERK&COB

R701-BI

Fundamentele studie naar ondersteunende 

instrumenten voor structural health analyses

Instrumentarium SHA - 
fase 1

R703-5

Concrete handvatten voor het oogsten 

van tunneltechnische onderdelen

Expeditie circulaire 
tunnels

Uitvoeringsfase

Werkvoorbereidingsfase

Ontwerpfase

Onderzoeksfase
Initiatieffase

O703

Gedrag in de graafketen 

in kaart gebracht

Samen zonder 
schade

O709

Het gemeentelijke ondergrondse inpassingsvraagstuk 

vertalen naar een algoritme

Ontwerpen met algoritmen, 
fase 2

O77

Speerpunten voor binnenstedelijk ondergronds bouwen 

volgens aannemers en ingenieurs

Visie ontwerpende 
aannemers

Instrumentarium SHA - fase 1
De scope van een tunnelrenovatie zou beter 

vast te stellen zijn als monitoringsdata en 

kennis opgedaan bij eerdere renovaties 

goed kunnen worden meegenomen. Het 

COB-netwerk wil hiervoor een kennissysteem 

ontwikkelen. Dit rapport beschijft de eerste 

fase van dit project.

Expeditie circulaire tunnels
Nederland wil in 2050 een volledig circulaire 

economie zijn. Rijkswaterstaat en ProRail willen 

al in 2030 circulair werken. Het COB-netwerk 

heeft onderzocht wat dat betekent voor tunnels. 

In de expeditie is specifiek gekeken naar het 

‘oogsten’ van tunneltechnische installaties en 

het hergebruiken van deze onderdelen.

Samen zonder schade
Er zijn allerlei wetten en instrumenten om graafschade te voorkomen, maar 

nog steeds dalen de schadecijfers niet. In het project Samen zonder schade 

is onderzoek gedaan naar het gedrag van de stakeholders. Het uiteindelijke 

doel is de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig 

graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband van ‘willen’.

Ontwerpen met algoritmen - fase 2
Algoritmen kunnen helpen om de verschillende ontwikkelingen die 

impact hebben op de ondergrondse kabels en leidingen beter op elkaar 

af te stemmen. Het COB-netwerk heeft onderzocht hoe het inpassings-

vraagstuk vertaald kan worden naar een algoritme.

Visie ontwerpende aannemers
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.

1 2 3 4 5
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Voortgangsrapportage
Sinds juni 2020 verschijnt er elk halfjaar een 
voortgangsrapportage met updates van alle 
COB-platforms en -projecten. De publicatie 
is voorzien van mooie beelden en een uit-
gebreide introductie. Zo kan het document 
gelijk gebruikt worden om met collega’s of 
ketenpartners het gesprek aan te gaan over 
gezamenlijke kennisontwikkeling.

www.cob.nl/voortgangsrapportage

R702WP1A

Methode voor tunnelbeheerders om meerwaarde 

van nieuwe digitale ontwikkelingen te toetsen 

Businesscase 
digitalisering

R702WP1B

Een cultureel-antropologisch perspectief 

op digitalisering in de tunnelwereld

Van zeecontainers tot 
VR-brillen

R702WP4.2

Eerste inzichten in behoeften en mogelijkheden

Verkenning dashboard voor 
de tunnelbeheerder

Pagina 1 van 3

Taal/data digitalisering

Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie. 

Het COB-netwerk wil in 2030 een gemeenschappelijke 

taal spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data 

in de tunnelsector. Er wordt daarom onderzoek gedaan 

naar een taalopzet – een semantische basis – voor alle 

levensfasen en aspecten van een tunnel. Dit document 

beschrijft de eerste bevindingen van de werkgroep.
Dit is een project 

in het tunnelprogramma 
van het COB-netwerk. In dit 

programma werken opdrachtgevers, 
opdrachtnemers en kennisinstituten 

samen aan praktische oplossingen om 
tunnelprojecten met minder hinder 

en meer waarde te realiseren.

De semantische basis is nodig om de interoperabiliteit gedurende 
de levenscyclus van een tunnel te waarborgen. De basis moet 
dus ondersteuning bieden in alle fases, zoals ontwerp, bouw, 
verificatie, validatie en testen, onderhoud en beheer, gebruik en sloop. 
Anderzijds moeten ook alle aspecten benoemd worden, bijvoorbeeld 
veiligheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, status/toestand, 
verkeer, opleiden, trainen en oefenen en duurzaamheid. De basis zal 
beschikbare middelen in context plaatsen en aandacht besteden aan 
(de status van) praktische bruikbaarheid via informatie, referenties 
en kennisverspreiding via opleiding en technologie.

www.cob.nl/
tunnelprogramma

www.cob.nl/digitalisering/taaldata

R702WP3.5

Plan van aanpak voor de uitvoering 

van een proof-of-concept

Concept digitale leeromgeving 
voor tunnels

R702WP3.2

Hoe kan een volwassenheidsmodel bijdragen aan een 

meer beheerst V&V-proces voor tunnels?

Advies volwassenheid 
verificatie en validatie

Van zeecontainer naar VR-brillen
Gedrag blijkt een belangrijke rol te spelen bij nagenoeg alle digitale ontwikkelingen in de 

tunnelsector. Het COB-netwerk heeft deze rol nader onderzocht: welke (culturele) factoren 

wegen mee bij het al dan niet overwegen, accepteren en toepassen van digitalisering?

Businesscase digitalisering
In de praktijk blijkt er onvoldoende inzicht te zijn in wat investeren in digitale oplossingen 

oplevert voor de tunnelbeheerder. Deze publicatie met bijbehorende template biedt een 

stappenplan om een businesscase op te stellen aan de hand van kwalitatieve criteria.

Taal/data digitalisering
Taal helpt stabiliteit te krijgen in te delen informatie. Het COB-netwerk wil in 2030 een gemeen-

schappelijke taal spreken voor het uitwisselen en gebruiken van data in de tunnelsector. Er wordt 

daarom onderzoek gedaan naar een taalopzet – een semantische basis – voor alle levensfasen en 

aspecten van een tunnel. Dit document beschrijft de eerste bevindingen van de werkgroep

Concept digitale leeromgeving voor tunnels
De digitale tunneltweeling is in ontwikkeling, (her)gebruik van digitale gegevens is eerder 

een voorwaarde dan een wens. Het COB-netwerk heeft onderzocht in hoeverre het mogelijk 

is te komen tot één digitaal platform waarin medewerkers van zowel de beheerorganisatie als 

de hulpdiensten kunnen trainen en oefenen, waarbij er zowel zelfstandige als gezamenlijke 

activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Advies volwassenheid verificatie en validatie
Binnen de tunnelsector is de volwassenheid voor verificatie en validatie (V&V) nog 

niet op het gewenste niveau. Uit eerder onderzoek is het advies gekomen om naar het 

inzetten van volwassenheidsmodellen te kijken; kan daar wellicht een positieve invloed 

van uitgaan? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.

Verkenning dashboard voor de tunnelbeheerder
Steeds meer assets en systemen genereren data. Met een dashboard zou een 

beheerder deze gegevens kunnen gebruiken bij het inrichten van het asset-

management. Dit rapport bevat de eerste resultaten van een verkenning naar de 

behoeften en mogelijkheden.
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De softwareoplossing (GeoSmartDesign Heat) is een tool 
voor het parametrisch ontwerpen van warmtenetten. 
Op basis van openbare data bepaalt een algoritme de 
optimale route voor het distributienet in een woonwijk. 
Eerder is al met algoritmes berekend welke wijken 
kansrijk lijken op basis van de warmtebehoefte en welke 
tracés in beginsel rendabel zijn. De resultaten van die 
eerste fase zijn via de hiervoor ontwikkelde QuickScan 
beschikbaar voor alle gemeentes. De tool voor parame-
trisch ontwerpen bevindt zich nog in de testfase.

“Zie de tool als een routeplanner voor warmtenetten”, 
zegt Marcel Simons van Heijmans. “Daarbij ligt de 
focus op inpassing van het netwerk in zijn omgeving, 
omdat hieruit de grootste risico’s voortvloeien. Daarbij 
moet je denken aan kruisende leidingen, bomen, 
bodemverontreiniging, verharding, enz. Al deze 
raakvlakken hebben grote gevolgen voor de kostprijs 
en worden vaak pas laat onderkend. Als aannemer zijn 
we uiteraard vooral geïnteresseerd in deze technische 
inpassingsaspecten.”

Viktor de Haan van The People Group benadrukt dat de 
warmtetransitie in deze fase vooral gebaat is bij flexi-
biliteit en inzicht in de voorbereidende fase om zo een 
goede scope voor een warmteproject te kunnen maken. 
“We staan voor de keuze om de warmtevoorziening 
all-electric, met warmtenetten of in een hybridevorm 
op te lossen. We zien dat gemeenten en initiatiefnemers 
met participatietrajecten met burgers beginnen op het 
moment dat zij nog onvoldoende inzichtelijk kunnen 
maken wat technisch en financieel haalbaar is. Het snel 
visueel kunnen maken van verschillende opties kan 
enorm helpen in dat proces. Zo voorkom je dat je in het 
participatieproces verwachtingen wekt die je niet kunt 
waarmaken.”

Viktor de Haan: “Met de QuickScan geven we partijen 
meer inzicht in waar een warmtenet rendabel kan 
zijn. De echte meerwaarde van de applicatie zit in de 
vervolgfase, het versnellen en verbeteren van het be-
slisproces en daarmee de gehele warmtetransitie. Om 
inzicht te krijgen in wat daarvoor nodig is, zijn al heel 
veel gesprekken gevoerd met beleidsmakers en advi-
seurs, energiepartijen, bouwers en ingenieurs. Op basis 
daarvan is een lijst gemaakt van uitvoeringsaspecten 
die in de applicatie verwerkt zouden kunnen worden 
om meer inzicht te krijgen in de uitvoeringskosten. In 
de volgende ontwikkelingsstap willen we bepalen welke 
aspecten werkelijk relevant zijn in welke fase.”

Marcel Simons: “We zien in de praktijk dat op acade-
misch niveau ontworpen warmtenetten zijn gericht 
op de dimensionering van de warmteleiding. Maar de 
kosten zitten in de omgevingsfactoren en daar zijn wij 
als aannemer veel meer in geïnteresseerd. Welke andere 
netwerken moet je kruisen? Werk je onder bestrating 
of asfalt? Welke verkeersmaatregelen moet je treffen? 
Er zijn zo nog veel meer aspecten die van invloed zijn 
op de kosten van de technische inpassing. We hebben 
die opgave willen aanvliegen vanuit de behoefte om 
klanten duidelijk en snel inzicht te geven. Dat is niet 
alleen ons belang, maar ook relevant voor alle partijen 
die betrokken zijn bij de het ontwerp en de aanleg van 
warmtenetten. Het gaat in dit traject dus niet om het 
proces van Heijmans: het doel is een voor iedereen 
bruikbare tool.”

Lees verder

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

Kabels en leidingen In het belang van de warmtetransitie: 
parametrisch ontwerp van warmtenetten

De warmtetransitie vergt inzicht in de haalbaarheid en uitvoeringsaspecten van warmtenetten. 
Heijmans en The People Group hebben daarvoor een eerste versie van een datagedreven 
softwareoplossing ontwikkeld. Viktor de Haan en Marcel Simons roepen betrokken opdrachtgevers, 
energiebedrijven, ingenieursbureaus en aannemers uit het COB-netwerk op om samen tot een 
verdiepingsslag te komen.

PRAKTIJK

Viktor de Haan, 
The People Group

Ontwerpen met algoritmen
Ontwerpen met algoritmen was een van de zeven 
innovatieplannen uit het co-creatietraject Vol onder 
maaiveld dat door de koplopergemeenten werd uit-
gekozen om verder te ondersteunen en in de prak-
tijk uit te werken. Het vervolgonderzoek richt zich 
vooralsnog op de gemeenten: Wat hebben zij nodig? 
Waar zijn zij mee geholpen? Het doel is om de kop-
lopergemeenten concrete handvatten te bieden 
voor het ontwerpen met algoritmen.

www.cob.nl/volondermaaiveld, www.cob.nl/
koplopergemeenten, www.cob.nl/algoritmen

Marcel Simons, 
Heijmans
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De visie 
van

Efficiëntieslag

Bij de noodzakelijke investeringsbehoefte voor 

kabel- en leidinginfrastructuur verbleken de bouw-

kosten van grote infrastructurele projecten (HSL-

-Zuid, Betuweroute, Noord/Zuidlijn). Linksom 

of rechtsom gaat het om maatschappelijke kosten 

en hebben we het al snel over honderden euro’s per 

Nederlander per jaar! Er is (veel) werk aan de winkel, 

maar de potentiële baten zijn enorm.

100 miljard euro. Dat is wat de 
netbeheerders verwachten tot 
2050 te moeten investeren om 
hun netten zo aan te passen dat 
de doelstellingen van de energie-
transitie niet in gevaar komen. Dit 
staat nog los van de kosten voor 
vervanging en onderhoud door alle 
kabel- en leidingeigenaren: er is in 
het huidige decennium in totaal al 
ongeveer 2 tot 3 miljard euro per 
jaar nodig voor het vernieuwen van 
oude netten. Dan zijn we er nog 
niet, want er moeten ook miljarden 
worden gestoken in uitbreiding van 
rioolstelsels om met klimaatveran-
dering te kunnen omgaan. En de 
woningbouwopgave en stedelijke 
vernieuwing gaan eveneens gepaard 
met kostbare aanleg en uitbreiding 
van kabel- en leidingnetten. 

Tegelijkertijd scoort het domein van 
kabel- en leidinginfrastructuur nog 
matig (op zijn best) als het gaat om 
ontwikkelingen die de kosteneffi-
ciëntie vergroten. Illustratief is het 
gezamenlijk plannen en uitvoeren 
tussen de verschillende disciplines: 
afgezien van de nieuwbouwcombi’s 
en enkele lokale initiatieven zijn 
dergelijke samenwerkingen nog 
altijd geen gemeengoed, terwijl is 
aangetoond dat een straat gemid-

deld dertig procent korter 
openligt als de opgaven 
gelijktijdig (of op z’n minst in 
een logische volgorde worden 
uitgevoerd. Het spreekt voor 
zich dat hiermee ook aanzien-
lijke kostenvoordelen kunnen 
worden behaald. Niet alleen 
gebrekkige onderlinge afstem-
ming, maar ook het ‘vergeten’ 
van de ondergrondse behoeften 
in ruimtelijke plannen zorgt voor 
substantiële faalkosten. Met de 
huidige inrichting en regulatie van 
de sector en de wijze waarop de 
ondergrond is vertegenwoordigd 
in stedenbouwkundige opgaven, 
wordt samenwerking nog net zo 
vaak tegengewerkt als geholpen.

Netbeheerders kunnen de benodigde 
efficiëntieslag niet alleen verzor-
gen: visie en betrokkenheid van de 
overheid (op alle bestuursniveaus) 
is hard nodig. Ook de kennis en 
kunde van de markt moeten volop 
worden benut. Dit maakt het COB als 
ontmoetingsplek voor stakeholders 
steeds relevanter: in het platform 
worden hoofdpijndossiers be-
noemd en ideeën aangedragen. De 
Kennisarena heeft inmiddels al aan 
de basis gestaan van verschillende 
ontwikkelingen en oplossingen.

Kijkend naar de krantenkoppen 
van de afgelopen tijd voel ik mij 
steeds dankbaarder om een 
bijdrage te kunnen leveren aan het 
oplossen van ondergrondse strate-
gische vraagstukken. Zowel vanuit 
mijn rol als platformcoördinator 
bij het COB als adviseur bij GOcon-
nectIT kan ik bouwstenen aan-
dragen die het efficiëntieniveau 
van de sector omhoog brengen. 
De maatschappelijke relevantie 
lijkt met de dag te groeien. Zowel 
letterlijk als figuurlijk liggen kabels 
en leidingen steeds minder ver-
borgen in de ondergrond!

Rudi Zoet is projectleider en juridisch 
adviseur bij GOconnectIT. Daarnaast is hij 
sinds januari 2020 coördinator van het 
COB-platform Kabels en leidingen. 
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De  

dialoog

“Ik ben ervan overtuigd dat de afspraak om 
vanaf het begin van het project gezamenlijk te 
leren en het geleerde gelijk te delen met onze 
vakcollega’s via het COB, heeft bijgedragen aan 
de samenwerking en het onderlinge vertrouwen”, 
zegt Teeuw. “Doordat we onder andere geregeld 
voor het kennistraject bij elkaar zaten, leerden we 
elkaar goed kennen en kregen we al gauw door 
wat we aan de ander hadden. Dat is overigens niet 
genoeg voor een goede samenwerking. Het is ook 
belangrijk dat de mensen bij de opdrachtgever 
en -nemer een klik met elkaar hebben. Verder is 
een belangrijke voorwaarde dat het management 
van beide organisaties continu uitdraagt dat 
samenwerken, openheid en vertrouwen belang-
rijke waarden zijn. Gebeurt dat niet, dan krijg je 
de mensen die het werk moeten doen niet mee. 
En voor een succesvol project is het cruciaal dat 
op alle niveaus goed en open met elkaar wordt 
overlegd.”

De Kock vult aan: “Het kennistraject heeft er 
zeker aan bijgedragen dat we elkaar goed hebben 
leren kennen, maar het had ook een heel ander 
traject kunnen zijn. Het gaat erom dat er naast het 
hoofdproject een activiteit is die bevordert dat je 
nieuwsgierig bent naar de ander en elkaars wereld 
leert kennen. Voor een succesvol resultaat draait 
het namelijk om goede onderlinge relaties. Als je 
elkaar kent en begrijpt en een gemeenschappelijke 
basis hebt, is het veel eenvoudiger om normaal 

met de ander in gesprek te blijven. De drempel 
is dan veel lager om in een vroeg stadium aan te 
geven dat je ergens mee zit of je ergens zorgen 
over maakt. Ook is de bereidheid dan veel groter 
om met de ander mee te denken hoe proble-
men het beste kunnen worden opgelost. Hans 
Ruijter, programmadirecteur van het programma 
Schiphol-Amsterdam-Almere, gebruikt voor de 
gemeenschappelijke basis, de metafoor van ‘de 
matras’. Als de matras goed gevuld is, kunnen de 
partijen en de samenwerking een stootje hebben 
als het mis dreigt te gaan.”

Context
Dat het project een succes is, is volgens De Kock 
geen garantie dat de gevolgde werkwijze ook bij 
andere projecten tot een goed resultaat leidt: 
“Onze aanpak is geen blauwdruk en de wijze 
waarop een project verloopt, is altijd sterk afhan-
kelijk van de context. Het prettige bij ons project 
was dat het onderdeel was van het programma 
Schiphol-Amsterdam-Almere, met directeur Hans 
Ruijter als voorstander van dienend opdracht-
geverschap. Tegelijkertijd wilde IXAS vanwege 
slechte ervaringen met een eerder DBFM-contract 
het bij dit project echt anders doen. Net als wij 
streefde IXAS vanaf het begin naar samenwerking 
en onderling vertrouwen. Daarmee hadden wij 
een goed uitgangspunt. Vervolgens hebben we 
allebei voortdurend geïnvesteerd in een goede 
onderlinge relatie en hebben we elkaar altijd weer 

Onderling vertrouwen 
sleutel tot succes
Achter het bord van links naar rechts: Marcel Hertogh, Pieter Teeuw, Anton van der Sanden, Tjeerd Roozendaal en Frans de Kock. (Foto: Vincent Basler)

Pieter Teeuw is projectmanager 

bij Fluor. Sinds 2018 is hij namens 

IXAS bij het project A9 Gaasper-

dammertunnel betrokken, eerst 

als Integraal uitvoeringsmanager 

en sinds september 2019 als  

EPCM-directeur.

Frans de Kock werkt sinds 2014 

als projectmanager aan het project 

A9 Gaasperdammerweg. Samen 

met de toenmalige EPCM-direc-

teur van IXAS, Peter Schouten, 

besloot hij om vanaf de start van 

het project lessen en ervaringen 

vast te leggen en te delen.
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Op 2 februari 2022 is het derde en laatste boek van het kennistraject Gaasperdammertunnel 

gepresenteerd tijdens een masterclass bij het COB. Daarmee is dit achtjarige traject afgesloten. 

Projectmanager Frans de Kock van Rijkswaterstaat en IXAS-projectdirecteur Pieter Teeuw 

blikken terug op de geleerde lessen

opgezocht, ook als het heel spannend was en 
we elkaar eigenlijk wel ‘konden schieten’. Een 
dergelijke inzet is onmisbaar en kun je niet 
afdwingen door in een contract op te nemen 
dat de opdrachtnemer bereid moet zijn om 
samen te werken.”

De Kock: “Bij dit soort complexe projecten 
gaat het er uiteindelijk om hoe je omgaat 

met het relatief kleine gedeelte van het werk 
dat niet standaard en voorspelbaar is. Op 
dat onvoorspelbare deel moet je sturen en 
het is naïef om te denken dat je vooraf kunt 
weten hoe dat moet. Immers, je kunt als 
projectmanagement niet alles voorzien en 
alles onder controle houden, en je hebt ook 
niet alle kennis in huis om een project van a 
tot z volledig door te denken. Daarom is het 

belangrijk dat er voldoende flexibiliteit en 
speelruimte is en niet alles in een contract is 
dichtgetimmerd. Verder moet je hulp durven 
vragen en gebruikmaken van de kennis 
van de ander. Je werkt niet voor niets met 
professionals, zowel bij de opdrachtnemer 
als -gever, dus benut de kennis en ervaring 
van al deze mensen en geef ze de ruimte om 
te excelleren!”

“Het is ook heel belangrijk dat problemen 
tijdig in beeld komen, zodat ze niet te 
groot en onbeheersbaar worden. Dat kun je 
bereiken door je organisatie zodanig in te 
richten dat mensen alert zijn op onverwachte 
gebeurtenissen en er niet automatisch van 
uitgaan dat het wel goed zal komen. Een 
dergelijke organisatie creëer je door het geven 
van verantwoordelijkheid, ruimte, waardering 
en ‘eigenaarschap’. Iedereen wil per slot van 
rekening een zinvolle bijdrage aan het project 
leveren, is daar trots op en krijgt daarmee lol 
en voldoening in zijn werk.”

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

Masterclass
Als afsluiting van het kennistraject Gaasper-
dammertunnel vond er op 2 februari 2022 
een masterclass plaats bij het COB. Hoogle-
raar Infrastructure design and management 
prof.dr.ir. Marcel Hertogh, die als voorzitter 
intensief bij het kennistraject betrokken was, 
plaatste het leertraject in een wetenschappe-
lijke context. De eerste exemplaren van het 
boek werden uitgereikt aan Tjeerd Roozen-
daal van Rijkswaterstaat en Anton van der 
Sanden van Koninklijke NLingenieurs. Bei-
den zijn geïnspireerd door het kennistraject 
en zeiden toe om leren en kennisdelen de 
komende jaren sterk te stimuleren. Van der 
Sanden: “Leren doe je samen. We moeten 
daarom een omgeving creëren waarbij partij-
en elkaar durven te vragen wat de ander nodig 
heeft om een project tot succes te brengen.”
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“Bij tunnelrenovaties waren we tot 
voor kort nog wat terughoudend 
op het gebied van 3D-modellen en 
‘digital twins’”, zegt Jan Verbrugge 
van Rijkswaterstaat. “Het renova-
tieproject Heinenoordtunnel heeft 
daar verandering in gebracht. Het 
gemaakte 3D-model bleek daar een 
gouden greep. “Voor ons is het dan 
ook vanzelfsprekend dat we 3D-mo-
dellen willen voor de eerste vijf 
tunnels die we gaan renoveren als 
onderdeel van het Project Tunnel-
renovaties Zuid-Holland (PTZ)”, zegt 
Jan Verbrugge van Rijkswaterstaat. 
“Voor de aanbesteding van deze 
modelleringsklus – die ik samen 
met mijn collega Alen Halilovic 
vanuit de techniek begeleid – heb-
ben we de ervaringen benut van de 
Heinenoordtunnel. Een voorbeeld. 
Voor het maken van dit soort 
modellen worden zowel 3D-scans 
als 360°-foto’s gemaakt vanaf 
een statief op de tunnelvloer. In 
de Heinenoordtunnel waren de 
installaties aan het tunneldak op 
deze foto’s slecht te zien door 
het sterke tegenlicht van de 

Hoogwaardige 3D-modellen 
basis voor renovatie tunnels
Satellietdata, scans, 3600-foto’s, oude tekeningen, gegevens uit KLIC … 

In de 3D-modellen die Rijkswaterstaat laat ontwikkelen komt véél 

informatie samen. Movares bouwt deze ‘digital twins’ samen met GeoNext 

en Grondradar voor vijf Zuid-Hollandse tunnels die moeten worden 

gerenoveerd. Als eerste is een pilot uitgevoerd in de langzaamverkeerbuis 

van de Beneluxtunnel in Rotterdam. 

DIGITAL ISERING

PRAKTIJK

Jan Verbrugge is 

senior adviseur bij 

de afdeling Instal-

laties en bediening 

van Rijkswaterstaat. 

Hij is betrokken bij 

de renovatie van de 

Heinenoordtunnel en 

begeleidt de ontwik-

kelingen rond 3D-mo-

dellering en digital 

twins van PTZ.

Alen Halilovic is 

senior adviseur bij 

de afdeling Installa-

ties en bediening van 

Rijkswaterstaat. Zowel 

bij PTZ als Rijkswater-

staatbreed werkt hij 

aan ontwikkelingen 

rond 3D-modellering 

en digital twins.

Vijf Zuid-Hollandse 
tunnels
De opdracht voor het scan-
nen en ontwikkelen van di-
gital twins betreft de Tweede 
Heinenoord-, Benelux-, de 
Drecht-, de Sijtwende- en de 
Noordtunnel.

De scans leiden tot meetdata 
in de vorm van puntenwolken, 
waaruit de geometrie van een 
tunnelbuis af te leiden is. Deze 
afbeelding toont het resultaat 
voor de tunnelmond van 
buis C (langzaamverkeer) 
van de Beneluxtunnel. 
(Beeld: GeoNext)

tunnelverlichting. Daarom hebben 
we bij deze aanbesteding de eis 
opgenomen dat voor het maken van 
de foto’s moet worden bijgelicht 
vanaf de vloer.”

Halilovic vult aan: “We hebben nu 
ook statische scans voor de tunnel-
buizen geëist, omdat rijdende scans 
niet de gewenste nauwkeurigheid 
blijken te hebben. Verder hebben 
we op aanraden van aannemers-
combinatie Savera, die de renovatie 
van de Heinenoordtunnel 
uitvoert, opgenomen 
dat de 3D-modellen met 
Revit-software moeten 
worden gemaakt. In de 
praktijk is deze software 
ondertussen de 
standaard voor de 
inframarkt.”
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Judith Hoetelmans 

is projectmanager bij 

Movares en coördi-

neert de opdracht voor 

het scannen en ont-

wikkelen van de digital 

twins voor de vijf Zuid-

-Hollandse tunnels.

Kwaliteitsaanpak
“Om er zeker van te zijn dat de 
3D-modellen straks helemaal 
voldoen aan de wensen van 
Rijkswaterstaat, hebben we eerst 
een pilot gedaan in de langzaam-
verkeertunnel van de Beneluxtun-
nel”, legt Judith Hoetelmans van 
Movares uit. “Dat is onderdeel van 
onze kwaliteitsaanpak. Voor de 
pilot heeft GeoNext eind januari 
3D-scans en 360°-foto’s gemaakt. 
Op basis van de verzamelde punten-
wolken en informatie van gedigi-
taliseerde tekeningen hebben wij 
voor dit stuk tunnel een 3D-model 
gemaakt. Rijkswaterstaat gebruikt 
dit pilotmodel om te beoordelen of 
dit overeenkomt met hun wensen. 
Pas als we groen licht krijgen en 
duidelijk is aan welke eisen de 
modellen moeten voldoen, starten 
we met het daadwerkelijke scannen 
en modelleren van de vijf tunnels. 
Deze werkwijze voorkomt onder 
andere dat we bij een tunnel voor 
extra scans terug moeten komen 
en de tunnel een extra nacht moet 
worden afgesloten.”

Het maken van de 3D-scans vergt 
een zorgvuldige voorbereiding. 
“Voordat we gaan scannen, bepalen 
we eerst met het Global navigation 
satelite system (GNSS) en water-
pasmetingen buiten de tunnel 
het grondslagnetwerk. Dit bestaat 
uit een aantal vaste punten, ook 
wel SMG-punten genoemd”, legt 
projectleider Daisy Sparla van Geo-
Next uit. “Deze punten zijn nodig 
als referentie voor de metingen in 
de tunnel. Als we de SMG-punten 
hebben, voeren we vanaf een statief 
een reeks laserscans uit, bijvoor-
beeld om de twintig meter. De 
scans leiden tot heel veel meetdata 
in de vorm van puntenwolken, 
waaruit we de geometrie van een 
tunnelbuis, inclusief alle instal-
laties heel nauwkeurig kunnen 
afleiden. De scans combineren we 
met 360°-foto’s om te bepalen 
om welke specifieke installaties 
het gaat. Wat is bijvoorbeeld een 
camera, wat een zichtmeter en wat 
een ventilator? Movares verwerkt 
al deze gegevens vervolgens in een 
3D-model, waarbij elk installatie-
onderdeel een specifiek nummer 

krijgt, conform de zogeheten 
SATO-lijst. Deze lijst sluit volledig 
aan op het bestaande onderhouds-
managementsysteem Ultimo van 
Rijkswaterstaat.”

Minimale hinder
“De scans beperken zich tot de 
geometrie van de tunnelbuizen”, 
licht Hoetelmans toe. “Voor de 
renovatie is het handig om ook te 
zien wat er achter wanden of een 
plafond zit: hoe dik is bijvoorbeeld 
het beton van de tunnelwand? 
We scannen daarom ook allerlei 
oude tekeningen in, waarna we 
deze informatie toevoegen aan het 
model. Ook informatie over bijvoor-
beeld kabels en leidingen buiten 
de tunnel stoppen we in het model. 
Bij wat oudere tunnels is er vaak 
sprake van ‘weeskabelbedden’ en 
zijn er soms nog resten van civiele 
constructies aanwezig die niet in 
KLIC zijn opgenomen. Onze partner 
Grondradar verzamelt al deze 
gegevens. Verder maken we scans 
vanuit een vliegtuig met Lidar voor 
een model van het gebied buiten de 
tunnel en meten we aansluitende 
en toeleidende weginfrastructuur 
in met een speciale uiterst nauw-
keurige scanauto.”

Hoetelmans vervolgt: “Samen 
met Rijkswaterstaat hebben we 
gekeken hoe we de scans kunnen 
maken met minimale hinder voor 
het verkeer. We zijn erop uitgeko-
men dat we bij elke tunnel tijdens 
een nachtafsluiting voor regulier 
onderhoud gelijktijdig met de 
onderhoudsaannemer de tunnel 
in mogen. Tijdens deze nachtaf-
sluiting brengen we de benodigde 
meetbouten aan. Vervolgens 
hebben we per tunnel slechts één 
nachtafsluiting nodig om alles 
volledig in te scannen.”

Beheer en onderhoud
Verbrugge verwacht veel van 
de 3D-modellen: “We willen ze 

primair gebruiken voor de aanbe-
steding van de tunnelrenovaties. 
Bij PTZ hebben we gekozen 
voor parallel renoveren. Hierbij 
brengen we de nieuwe tunneltech-
nische installaties aan, terwijl de 
bestaande nog in gebruik blijven 
voor de bediening en bewaking. 
Door deze werkwijze komt een 
tunnel tijdelijk echt heel vol te 
hangen met spullen. Dat vereist 
dat de renovatieaannemer goed 
kan zien waar er ruimte is voor de 
nieuwe installaties. Daarom stellen 
wij strenge voorwaarden aan de 
nauwkeurigheid van de modellen.”

“Behalve voor de aanbesteding 
willen we de modellen ook gaan 
gebruiken voor training en oplei-
ding. Verder zijn ze voor beheer en 
onderhoud heel geschikt. Als de 
modellen gereed zijn, willen we 
ze dan ook meteen beschikbaar 
stellen aan de beheerder en de 
onderhoudsaannemers voor het 
lopende onderhoud. Een belangrijke 
afspraak daarbij is dat ze elke wijzi-
ging direct in het model verwerken, 
evenals operationele gegevens zoals 
toegepaste materialen en onder-
houdsinformatie. Dat zorgt ervoor 
dat we straks bij de renovaties niet 
voor verrassingen komen te staan.”

Verbrugge vervolgt: “Overigens 
ben ik ervan overtuigd dat we 
de werkwijze op termijn moeten 
omdraaien. Dus niet aan de onder-
houdsaannemers vragen om na 
aanpassingen de wijzigingen toe te 
voegen aan het model, maar vragen 
om de wijzigingen eerst door te 
voeren in het model, dan nieuwe 
tekeningen te maken en pas daarna 
de ombouw te doen. Op die manier 
hebben we de actuele situatie altijd 
goed in beeld.”

Lees verder
Lees het complete artikel via www.

cob.nl/verdieping.

Daisy Sparla is pro-

jectleider bij GeoNext 

en verantwoordelijk 

voor alle 3D-scans en 

grondslagmetingen 

in de vijf tunnels. Eer-

der voerde ze onder 

andere scans uit in 

de Schipholtunnel en 

voor diverse spoor- en 

lightrailprojecten.

‘Parallel renoveren vereist dat de aannemer 

goed kan zien waar er ruimte is voor de 

nieuwe installaties.’
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Kabels en leidingen Argumentatiemodel helpt elkaar beter te begrijpen

De technische opbouw van infrastructuurnetten, het institutionele kader (regels, wetten, afspraken, 
contracten e.d.) en de geldstromen die te maken hebben met het aanleggen, uitbreiden, renoveren en 
verleggen van kabels en leidingen in de ondergrond beïnvloeden elkaar en zijn onlosmakelijk verbonden. 
Aad Correljé, associate professor aan de faculteit Technology, Policy and Management van de TU Delft, 
gebruikt een model om de relaties en afhankelijkheden tussen de drie disciplines zichtbaar te maken.

Aad Correljé,
TU Delft

Kern van het COB-project Inzicht in geldstromen is 
het feit dat werken aan ondergrondse infrastructuur 
tot onevenredige verdeling van kosten en baten kan 
leiden. Op projectniveau komen samenwerkende 
partijen werkendeweg al wel tot oplossingen, maar in 
de praktijk blijkt het niet eenvoudig om tot een gedeeld 
afwegingskader te komen, laat staan tot generieke 
kostenverdelingsafspraken. Het model dat Aad Correljé 
hanteert, kan samenwerking een impuls geven, omdat 
partijen hiermee beter inzicht krijgen in elkaars waarden, 
verplichtingen en belangen.

Disciplines bundelen
Uitgangspunt van het model is dat je geldstromen 
(economie, E) niet los kunt zien van technologie (T) 
en instituties (I). De I-component omvat de regels van 
het spel; die bepalen hoe de interactie tussen partijen 
plaatsvindt. In wetten, regels en onderlinge afspraken is 
bijvoorbeeld vastgelegd waar, hoe en wanneer infrastruc-
tuur kan worden aangelegd en beheerd. Dat geldt ook 
voor de financiële afhandeling en het verdelen van de 

beschikbare capaciteit. Het 
model helpt om te laten 

zien welke consequenties 
ingrepen in het ene 

domein hebben op 
die in de andere 

twee domeinen 
en op het sys-

teem als 
geheel.

“In het model onderscheid ik in elke discipline verschil-
lende lagen”, zegt Aad Correljé. “Het eerste niveau in de 
I-component is die van de maatschappelijke waarden. 
Dan heb je het over aspecten als veiligheid, eerlijkheid, 
klimaat, milieu … Op niveau twee vind je afspraken 
op het gebied van economische arrangementen zoals 
joint ventures en contracten. Het laat zien hoe actoren 
op organisatorisch gebied aan elkaar verbonden zijn. 
Op het derde niveau laat je zien wat er met systemen 

NETWERK&COB

wordt gedaan. Dan hebben we het over het operationele 
niveau van transacties, capaciteitsverdeling en tarieven. 
Bij de E-component gaat het op het eerste niveau om 
macro-economische aspecten zoals de bijdrage aan 
het bruto nationaal product, op het tweede niveau om 
investeringen door verschillende partijen en op het 
derde niveau om geldstromen die met de exploitatie 
te maken hebben. Bij de T-component tot slot, heb 
je het op het eerste niveau over meta-architectuur en 
de aard van systemen, op het tweede niveau over de 
coördinatie van opwekken, opslag en distributie en op 
het derde niveau over het dagelijks gebruik van kabels 
en leidingen.”

Raakvlakken
Aad Correljé: “Met het model wordt de samenhang 
tussen de disciplines, of componenten, op verschillende 
niveaus zichtbaar. Zo kan wijziging van een wet ertoe 
leiden dat andere technische oplossingen nodig zijn, wat 
vervolgens weer tot andere economische stromen leidt. 
Om te komen tot onderling begrip, is het van essentieel 
belang dat je de consequenties van veranderingen op 
andere terreinen dan je eigen discipline leert zien. Dan 
kun je beoordelen of bijvoorbeeld veranderingen in wet- 
en regelgeving tot technische of economische risico’s 
leiden. In de praktijk zie je dat mensen de consequenties 
voor andere disciplines niet op hun netvlies hebben. 
Mensen benaderen de problematiek vanuit hun eigen 
insteek die technisch, economisch of organisatorisch 
van aard is, maar zelden overkoepelend. Het vermogen 
om disciplines analytisch te verbinden, is niet heel groot. 
Mensen acteren op basis van hun eigen wereld en ope-
reren op basis van de waarden en belangen die zij vanuit 
hun eigen wereld kennen.”

Inzicht is al winst
Het model is een wetenschappelijk onderbouwde 
exercitie om met die interactie te kunnen omgaan en 
die te kunnen begrijpen. Het is geen praktisch instru-
ment dat werkbare afspraken genereert. “Het is geen 
lineair model”, waarschuwt Aad Correljé. “Het is wel 
een argumentatiemodel. Het helpt bij het maken van 
afwegingen. De meest concrete toepassing zou een 
afwegingskader kunnen zijn, waarin wetmatigheden 
(meestal niet vrij invulbaar) en vrijheidskaders (wel vrij 
invulbaar) zijn vastgelegd.”

Lees verder

Lees het complete artikel via www.cob.nl/verdieping
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Barry Zuidgeest, projectleider bij de gemeente Rot-
terdam: “Er is hier sprake van een zogeheten harde 
melding. Er zijn getuigenverklaringen, er is een politie-
rapport en ook de Binnenlandse Strijdkrachten hebben 
destijds melding gedaan. Maar we weten niet hoe groot 
de explosieve lading van de bom is.”

Metingen laten zien dat de bom op circa acht meter 
onder het souterrain, op circa tien meter onder het 
maaiveld, is blijven steken. De ruiming gaat met veel 
voorzorgsmaatregelen gepaard. Niet voor niets. Als een 
duizendponder, de zwaarste variant, zou detoneren, 
zouden zeker zes panden door grondzettingen zwaar 
beschadigd kunnen raken en vermoedelijk instorten. 

Procedure
Op D-day, de dag dat de bom wordt ontmanteld, neemt 
de Explosieven opruimingsdienst defensie (EOD) de 
leiding over, samen met de burgemeester als verant-
woordelijke voor de openbare orde. Tot die tijd is de 
gemeente Rotterdam verantwoordelijk. Als later dit jaar 
de laatste bewoners vertrokken zijn, kan de sloop van 
Claes de Vrieselaan 25, 27 en 29 beginnen. Zodra de 
panden gesloopt zijn en de ondergrond beter bereikbaar 
is, kan nadere detectie plaatsvinden en de positie van 
de bom nauwkeurig bepaald worden. Vervolgens komt 
er een damwand drie meter aan weerszijden van de 

locatie. “Het slopen van de panden gaat stapsgewijs”, 
vertelt Barry Zuidgeest. “Daarbij brengen we ondersteu-
ningsconstructies aan, zodat de panden op huisnum-
mers 23 en 31 stabiel blijven. Dat is misschien wel het 
lastigste deel van de operatie. Wat daarna komt, is een 
kunstje dat we binnen de gemeente al vaker hebben 
gedaan. We weten precies wat we moeten doen en laten 
ons uiteraard door experts adviseren.”

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

Geotechniek WOII-bom onder bebouwing leidt tot grootschalige 
ruimingsoperatie in Rotterdam

Rotterdam staat aan de vooravond van een van de grootste explosievenopruimingsoperaties van de 
afgelopen decennia. Onder Claes de Vrieselaan 27 ligt naar alle waarschijnlijkheid een zogeheten 
blindganger, een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die niet tot ontploffing is gekomen. Om 
het projectiel te kunnen ruimen moeten drie panden met in totaal zes woningen worden afgebroken.

PRAKTIJK

Barry Zuidgeest,
gemeente Rotterdam

De eerste ‘bommenkaart’ van de gemeente Rotterdam kwam tot 
stand na de vondst van de Bellebom in 1988. De huidige kaart is 
verder uitgebreid en verfijnd op basis van historisch onderzoek.
(Beeld: VEO/www.explosievenopsporing.nl)

Geotechniek Drie producten uit twee projecten

Twee projecten vanuit het platform Geotechniek hebben deliverables opgeleverd die 
nu online te vinden zijn.

Nut en noodzaak digitalisering
Uit lopende initiatieven is gebleken dat digitalisering in het vakge-
bied geotechniek kan helpen om de onzekerheden en risico’s die ver-
bonden zijn aan het bouwen in en op de ondergrond te verkleinen. Het 
rapport van het COB-netwerk laat zien dat er op dit moment met name veel te winnen is 
door het registreren en inzetten van monitoringsdata.

Digitaliseren trillingen
Het COB-netwerk heeft onderzocht of bestaande prognosemodellen voor trillingen 
(door trillen of heien van funderingselementen) de potentie hebben om met meer data 
betere voorspellingen te leveren, waar data dan aan zou moeten voldoen en welke nieuwe 
technieken er zijn om met meer data voorspellingen te doen.

Aanpak grondonderzoek
Voor het doen van grondonderzoek bestaan er allerlei richtlijnen, rapporten en modellen. 
Het COB-netwerk heeft op basis van de eerdere Handleiding betrouwbaar ondergrond-
model een stappenplan gemaakt om deze kennis beter toegankelijk te maken.

Download
www.cob.nl/
kennisbank
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Waarde Transitie naar circulaire tunnels vereist inzet van totale keten

Rijkswaterstaat en ProRail willen in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. Om circulair werken 
samen met de sector te ontdekken, startte het COB in 2020 de expeditie Circulaire tunnels. Inmiddels 
is deze verkenning afgerond en ligt er een plan voor het uitvoeren van een aantal praktijkprojecten en 
het opstellen van de maatregelencatalogus Circulaire tunnels. Maya Sule, Laurens de Vrijer en Gioffry 
Maduro vertellen over de uitgestippelde route.

NETWERK&COB

Maya Sule,
Rijkswaterstaat

Giofrry Maduro,
COB/Rijkswaterstaat

“De expeditie was echt een eerste verkenning”, legt 
COB-coördinator Gioffry Maduro uit. “We hebben kleine 
beginnetjes gemaakt. We hebben bijvoorbeeld samen 
met Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeenten Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag in kaart gebracht wat er 
bij renovaties zoal vrijkomt uit tunnels. Hiervoor hebben 
we een zogeheten oogstkaart ontwikkeld, een digitaal 
document dat een overzicht geeft van de belangrijkste 
kenmerken van onderdelen, de manier waarop ze zijn 
bevestigd en het moment van ‘vrijkomen’. Ook hebben 
we bekeken in hoeverre vrijkomende spullen weer zo 
goed mogelijk kunnen worden benut. Verder hebben 
we een rekenmodel ontwikkeld waarmee de kosten en 
baten van hergebruik kunnen worden bepaald.”

Vanuit de bevindingen uit de expeditie starten in 2022 
een aantal nieuwe projecten op weg naar circulaire 
tunnels. Het uiteindelijke doel is het opstellen van een 
maatregelencatalogus. Deze catalogus wordt gepu-
bliceerd als groeiboek en zal dus up-to-date worden 
gehouden. De ambitie is om in 2023 een versie 1.0 uit 
te brengen. 

In de praktijk
Een belangrijke conclusie uit de expeditie was dat 
het goed is om concreet aan de slag te gaan met het 
oogsten en hergebruiken van onderdelen uit tunnels. 
Maduro: “Op die manier leren we al doende hoe we 
het beste kunnen omgaan met de vragen, dilemma’s 
en ‘beren-op-de-weg’ die we tegenkomen. In de 
nieuwe onderzoeksprojecten gaan we aan de slag in 
een aantal tunnels. We richten ons daarbij in eerste 
instantie op de installaties. Installaties moeten 
gedurende de levensduur van tunnels rela-
tief vaak worden vervangen, wat ze tot 
‘laaghangend fruit’ maken.

De praktijkprojecten moeten 
onder andere duidelijk maken 
wat het meest geschikte 
moment is om installa-
ties uit een tunnel te 
halen. Immers, als 
ze het einde van 
hun levensduur 
hebben bereikt, 
is hoogwaardig 
hergebruik lasti-
ger dan wanneer 
ze nog goed 
functioneren. 

Laurens de Vrijer,
Techniek Nederland

Andere mindset
Laurens de Vrijer van Techniek Nederland: “Circulariteit 
vraagt een geheel nieuwe manier van werken. Nu is er 
bijvoorbeeld weinig tijd beschikbaar voor demontage en 
gaan de meeste spullen direct naar een inzamelingspunt. 
Wil je spullen echter opnieuw inzetten, dan moet je veel 
zorgvuldiger werken, zowel bij de demontage als bij het 
labelen en inpakken ervan.”

Maya Sule, programmamanager voor duurzame 
kunstwerken bij Rijkswaterstaat, beaamt dit: “Zeker in 
de westerse wereld vraagt circulariteit om een andere 
mindset. Als een apparaat of installatie niet meer goed 
werkt, dan danken we het tot nu toe meestal af en kopen 
we iets nieuws. In het licht van grondstoffenschaarste en 
milieuvervuiling is dat geen houdbare optie en moeten 
we toe naar hoogwaardig hergebruik. Tegelijkertijd is 
ook een andere manier van productontwerp noodzakelijk. 
Nu zijn veel spullen niet of nauwelijks te repareren. Als 
bij het ontwerp al gezorgd wordt voor modulaire opbouw 
van producten, kun je veel eenvoudiger een kapotte of 
verouderde module vervangen.”

Lees verder

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



Na een jaar uitstel als gevolg van corona zijn op 25 november 2025 de 

Schreudersstudieprijzen uitgereikt. De vakjury mocht zich dit jaar 

buigen over 25 ingezonden afstudeerscripties. De gebruikelijke 

feestelijke bekendmaking van de winnaars tijdens het COB-

congres werd een iets soberder online uitzending. Het resultaat 

was er niet minder verrassend om. De jury koos voor liefst 

drie winnaars én een eervolle vermelding. Zij ontvingen 

respectievelijk 2.500 en 500 euro aan prijzengeld.

Rijke oogst

De winnaars
Inge de Wolf (TU Delft) won in de categorie Techniek met The 

observational method for building pits in soft soil conditions. 
Yerun Karabey (Academie van Bouwkunst Groningen, Hanze-

hogeschool) en Jordy van der Veen (Academie van Bouwkunst 
Amsterdam) wonnen beiden in de categorie Ruimtelijke kwa-

liteit met respectievelijk Groningen grows its own food in 2050 
en Uit eigen bodem. In diezelfde categorie kreeg Charlotte van der 

Woude (Academy of architecture Amsterdam) een eervolle ver-
melding voor Nature is under your feet. Mart-Jan Hemel (TU  elft) 

kreeg de publieksprijs voor Submerged floating tunnel - the dy-
namic response due to fluid structure interaction.
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Eervolle 
vermelding

INTERV IEW | INGE DE WOLF, WINNAAR SCHREUDERSSTUDIEPRI JS TECHNIEK

‘Ik was toen al verbaasd dat we zo conservatief opereren’
“Ik vind het heel mooi dat de jury het conceptuele in de scriptie zo kan waarderen. De 
jury bestaat niet alleen uit mensen uit de technische wereld, waardoor inzendingen in een 
bredere context worden geplaatst dan puur gericht op cijfers. Juist dat conceptuele aspect 
vond ik tijdens het schrijven van mijn scriptie zo belangrijk”, zegt Inge de Wolf over haar 
scriptie The observational method for building pits in soft soil conditions.

Inge de Wolf stelt in haar afstudeeronderzoek een 
methodiek voor om observatiedata (damwandver-
plaatsingen) op een statistisch verantwoorde manier 
te verwerken via zogeheten Bayesiaanse updating, 
waarbij risico’s voortdurend worden herzien op basis 
van beschikbaar gekomen nieuwe informatie. In 
de scriptie wordt deze methodiek gedemonstreerd 
aan de hand van reeds uitgevoerde bouwputont-
gravingen in Nederland. De methodiek brengt aan 
het licht welke beperkingen er zijn in de huidige 
ontwerpmethodiek en rekenmethoden, en biedt 
een andere perceptie op het belang van een inte-
grale ontwerpmethodiek en het opstellen van een 
monitoringsplan. 

“Mijn fascinatie voor dit onderwerp begon al heel 
vroeg, toen ik met mijn bachelor Civiele techniek 
bezig was. We kregen lessen over veiligheidsfilosofie 
in ontwerpen en leerden dat de parameters die we 

gebruiken vaak heel conservatief gekozen worden 
omdat er in de uitvoering van een bouwproject zoveel 
onzekerheden en risico’s zijn. Ik was toen al verbaasd 
dat we allerlei ingewikkelde wiskunde en statistiek 
leren en dan toch zo conservatief opereren. Dat viel 
me tegen; ik had een veel geavanceerdere benadering 
verwacht. Dat gevoel is blijven hangen. Vooral bij het 
bouwen en construeren met grond heeft ontwerpen 
op basis van die conservatieve veiligheidsfilosofie veel 
impact, omdat er veel onzekerheid kan zijn in de voor-
spelling van grondgedrag. Later bij georisicomanage-
ment leerde ik dat een alternatief wordt geboden met 
de observatiemethode. Dat was mijn drive voor het 
onderwerp van de scriptie en de conceptuele aanpak 
die ik daarin bepleit.”

Lees verder

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

“Het is de eerste keer dat de jury een 
inzending ziet vanuit het domein 
van de landschapsarchitec-
tuur; een vakgebied waarin 
vaak nadruk gelegd wordt op 

de beleving van de bovengrond”, 
aldus het juryrapport over het pro-

ject Nature is under your feet van Charlotte 
van der Woude (Academy of architecture 
Amsterdam). De jury was onder de indruk 
van de eigen manier waarop Charlotte het 
weer toegankelijk maken van oude water-
gangen beschrijft. “Ooit waren watergangen 
de belangrijkste natuurdragers in het gebied; 
door het ondergronds brengen is het water 
uit het blikveld verdwenen evenals de daarbij 
behorende natuur. Charlotte stelt voor om op 
bepaalde plekken de straat open te breken, 
waardoor er toegang wordt verschaft naar het 
water en nieuwe natuurontwikkeling mogelijk 
wordt. Door deze techniek kunnen wereld-
steden de uitdaging van klimaatverandering, 
zoals hittestress en intense regenbuien, beter 
het hoofd bieden.”

OOK GENOMINEERD
Voor de tweede keer werd 

ook een publieksprijs 
uitgereikt. Mart-Jan 
Hemel (TU Delft) wist 
zijn project Submerged 

floating tunnel - the 
dynamic response due to 

fluid structure interaction het best over 
het voetlicht te brengen en won de cheque 
van vijfhonderd euro. De jury over zijn 
uitgebreide analyse van de verankering van 
zwevende onderwatertunnels: “Het opstel-
len van diverse berekeningstechnieken en 
combinaties van bestaande theorieën, geeft 
meer inzicht in het gedrag van deze tunnels 
bij verschillende golfbelastingen. Door dit 
verbeterde inzicht is het mogelijk om een 
optimaal ontwerp te maken en kan men 
betere voorspellingen doen van het gedrag. 
De nieuwe berekeningsmethode kan 
bijdragen aan het wegnemen van twijfels bij 
een eventueel besluit om een zwevende on-
derwatertunnel te bouwen en kan daarmee 
stimulerend werken.”

Natalia Vilanova Hanusaik (TU Delft) 
heeft voor haar afstuderen de im-
plementatie van dwarsvoorspanning 
in afgezonken tunnels geanalyseerd. 
De fase waarin de constructie wordt 
voorgespannen en de fase waarin 
de tunnel is afgezonken zijn met 
elkaar vergeleken. De jury: “Het 
afstudeerwerk van Natalia omvat 
een uitgebreide, goed gedocumen-
teerde betonberekening, waarbij 
goed gebruikgemaakt is van de 
eigenschappen van gedeel-
telijk voorgespannen beton, 
waarmee de problematiek 
van de twee verschillende 
belastinggevallen wordt 
ondervangen. Hierdoor is 
het mogelijk om bredere 
tunnelbuizen toe te 
passen. De invloed op 
de tunnelveiligheid 
is niet verkend in 
de studie.”

Publieks-
prijs
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INTERV IEW | JORDY VAN DER VEEN, WINNAAR SCHREUDERSSTUDIEPRI JS RUIMTEL I JKE KWAL ITEIT

Gebruik van de ondergrond als logisch resultaat
“ Voorstellingsvermogen is kenmerkend voor de manier waarop ik tegen opgaven 
aankijk. Vanuit de gebruiker denken, vind ik een van de belangrijkste aspecten van het 
vak. Je maakt iets voor een ander. Je probeert je voor te stellen hoe mensen de ruimte 
ervaren”, zegt Jordy van der Veen over zijn project Uit eigen bodem.

Zijn ontwerp van een nieuwe, ondergrondse voedsel-
markt in het historische centrum van Purmerend, 
ontstond vanuit interesse voor de plek, vertelt Jordy van 
der Veen. “De Koemarkt in Purmerend is een leeg plein 
met een beperkte functie, maar heeft tegelijkertijd ook 
kwaliteit. Ik heb geprobeerd het beste van die twee 
aspecten te combineren. Dat begon met historisch 
onderzoek. Daar kwam gebruik van de ondergrond als 
logisch resultaat uitrollen. Dat er ooit een klooster heeft 
gestaan, was mij bekend. Pas tijdens het onderzoek 
leerde ik dat Purmerend in eerste aanleg geen markt-
stadje was, maar een vissersdorp. Tijdens het onder-
zoek vielen steeds meer puzzelstukjes op hun plaats.”

Met zijn ontwerp creëert Jordy van der Veen een nieuwe 
voedselmarkt in het historische centrum van Purme-
rend, waarbij hij teruggrijpt op verschillende maaiveld-
hoogtes die in de loop van de historie van Purmerend 
zijn ontstaan door dijkverhogingen, landaanwinning en 
inpoldering. Hij brengt de oude laag van de klooster-

nederzetting, die het gebied in de veertiende eeuw 
domineerde, terug in een hedendaagse voedsel- en 
warenmarkt. De historie van Purmerend, van vissers-
dorp tussen de meren tot veeteeltgebied na de inpol-
deringen, is er een van productie en handel in voedsel. 
Met zijn ontwerp geeft Jordy van der Veen dat deel van 
de Purmerendse identiteit een prominente plek in het 
centrum van de stad.

“Van vakgenoten heb ik veel positieve reacties gekregen. 
En ook uit Purmerend. Iedereen daar kent die plek en 
vindt er wat van. Ik hoop dat mijn ontwerp inspireert. Ik 
heb niet de indruk dat er nu veel draagvlak is om de Koe-
markt aan te passen, maar ik denk wel dat mijn manier 
van onderzoekend ontwerpen op andere plekken heel 
inspirerend kan zijn.”

Lees verder

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

INTERV IEW | YERUN KAR ABEY, WINNAAR SCHREUDERSSTUDIEPRI JS RUIMTEL I JKE KWAL ITEIT

De ruimtelijke impact van verticale landbouw
“Met mijn onderzoek wil ik laten zien dat je in een pre-industriële stad als Groningen 
kunt innoveren zonder dat je de bestaande bebouwing aanraakt. Aan het Gedempte 
Zuiderdiep breng ik voedselproductie, -bereiding en -verkoop zichtbaar bij elkaar en 
laat zien wat de ruimtelijke impact van ons voedsel is”, zegt Yerun Karabey over zijn 
onderzoek Groningen grows its own food 2050!.

In het project van Yerun Karabey wordt verticale 
landbouw ondergronds toegepast. Het idee speelt in 
op de vraag naar lokale producten en het verkorten van 
de aanvoerlijnen van voedselproducten. Met gebruik 
van verticale landbouw kan de voedselproductie vóór 
de stad ook ín de stad plaatsvinden. Yerun Karabey: 
“Daarmee geef je de stad regie over de eigen voedsel-
productie. De centrale vraag in het onderzoek is: ‘wat 
als een complete voedselketen op een prominente plek 
in de binnenstad zichtbaar en circulair wordt geïnte-
greerd met behulp van verticale landbouw, zodat de 
binnenstad van Groningen met circa 15.000 inwoners 
in 2050, zelfvoorzienend kan zijn en de voedselcultuur 
wordt verduurzaamd?’ Zo’n stap betekent een funda-
mentele verandering van het ruimtegebruik, ook buiten 
de stad, en heeft invloed op stedenbouw, landschap, 

infrastructuur en architectuur. Ik heb Groningen als 
voorbeeld genomen, maar de gedachte erachter is uni-
verseel. Je kunt in Zwolle eenzelfde situatie aantreffen, 
maar het kan ook in nieuwe megasteden in China. Het 
is overal mogelijk om zo naar de stad te kijken.”

Yerun Karabey: “Verticale landbouw kan in een gecon-
troleerde omgeving in principe volledig ondergronds 
plaatsvinden. Zonlicht is niet nodig. Voor de functie 
is het dus niet nodig om het voedselproductieproces 
zichtbaar te maken. Dat heb ik in het ontwerp wel 
gedaan, omdat de zichtbaarheid van voedsel zorgt voor 
verbinding.”

Lees verder

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

school  
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AFSTUDEERONDERZOEK

Thermische blootstelling van 
betonnen tunnels bij brand

Het is geen geheim dat het mogelijk afspatten van beton bij brand in onbeschermde tunneldelen 

(zoals destijds toegestaan in de landelijke richtlijn) nog steeds een bron van zorg is. Bepalend bij 

het brandwerend ontwerpen van tunnels is de vanuit wet- en regelgeving voorgeschreven RWS-

brandkromme. Maar hoe representatief is deze brandkromme voor tunnels met onbeschermd 

beton? Vanuit het perspectief van fire safety engineering (FSE) is de thermische belasting door brand 

op betonnen tunnels nader onderzocht.

Wanneer een betonnen tunnel aan brand 
wordt blootgesteld, bepalen zowel convectie 
(warmtestroming) als warmtestraling de 
thermische belasting op de constructie. In 
brandsituaties is warmtestraling daarbij maat-
gevend, waardoor de constructie in een snel 
tempo wordt verhit en vrijwel onmiddellijk 
hoge temperaturen aan het betonoppervlak 
worden bereikt. De hoeveelheid warmte die 
door een constructie wordt opgenomen, wordt 
bepaald door de thermische geleiding van het 
materiaal. Bij tunnels is naast het beton met 
name van belang of hittewerende (isolerende) 
bekleding is aangebracht. Bekend is namelijk 
dat de thermische eigenschappen van de 
constructie een grote invloed kunnen hebben 
op de temperatuurontwikkeling.

In dit afstudeeronderzoek is eerst de 
achtergrond van de RWS-brandkromme 
bestudeerd. Deze kent zijn oorsprong in een 
brandproef uitgevoerd door TNO in de jaren 
tachtig. Destijds is in een relatief korte en 
smalle geïsoleerde testtunnel een twee uur 
durende plasbrand gesimuleerd middels 
het continu afbranden van benzine in een 
omgeving zonder beperkingen voor de zuur-
stoftoevoer. Uit de meetresultaten volgt dat 
de RWS-brandkromme en de maximumtem-
peratuur van 1350°C is afgeleid uit slechts 
twee temperatuurmetingen. De gemiddelde 
temperatuur van alle metingen bedroeg rond 
1200°C en was daarmee beduidend lager.

Om de specifieke omstandigheden van de 
RWS-proef verder te onderzoeken, is in de stu-
die met computational fluid dynamics (CFD) 

‘Veel talent zichtbaar in dit eindwerk’

Kees Blom, TU Delft en Ingenieursbureau gemeente Rotterdam

Bas Lottman en Aryan Snel, Witteveen+Bos

STUDENT

Henrique Neiva 

Volpini

PROJEC T

Thermal exposure 

in concrete tunnels 

subjected to fire

WA AR

TU Delft en 

Witteveen+Bos

een model ontwikkeld dat de gemiddelde tem-
peratuurresultaten in de beschermde testtunnel 
redelijk goed reproduceert, zeker gezien de vele 
onzekerheden die met een brandproef gepaard 
gaan. Aanvullende simulaties laten duidelijk zien 
dat voor een vaste tunnelgeometrie en brand-
grootte, de thermische eigenschappen van de 
tunnel de temperatuurontwikkeling aanzienlijk 
kunnen beïnvloeden. Indien de tunnel niet wordt 
voorzien van hittewerende bekleding (onbe-
schermd beton), worden lagere temperaturen 
berekend dan in de beschermde testtunnel.

Deze bevindingen roepen toch vragen op omtrent 
het gebruik van een generieke tunnelbrand-
kromme. Het opleggen van één identiek niveau 
van thermische belasting bij het ontwerp van 
zowel beschermde als onbeschermde betonnen 
tunnels, betekent feitelijk dat twee verschil-
lende brandscenario’s worden voorgeschreven. 
De oorspronkelijke RWS-proef en de daaruit 
afgeleide brandkromme kunnen daarbij gezien 
worden als (conservatief) representatief voor de 
brandontwikkeling in beschermde tunnels. Voor 
onbeschermde tunnels is de RWS-brandkromme 
echter te conservatief en zou, op basis van de 
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CFD-resultaten, het gebruik van de 
hydrocarbon-brandkromme (maximum 
van 1100°C) meer overeenkomen met 
de feitelijke brandbelasting.

Casestudie 
Bij een daadwerkelijke tunnelbrand 
zijn talrijke tunnelspecifieke aspecten 
van invloed op de mogelijke brand-
ontwikkeling. Daarbij worden de 
brandscenario’s bepaald door het soort 
verkeer dat van de tunnel gebruik-
maakt en de kans op ongevallen met 
brand tot gevolg. De thermische belas-
ting van de tunnelconstructie door 
bijvoorbeeld een vrachtwagenbrand 
of een plasbrand, wordt in grote mate 
beïnvloed door de tunnelgeometrie, 
het (langs)ventilatiesysteem en de 
thermische eigenschappen van de 
tunnelbekleding (beschermd of onbe-
schermd). Brandmodellering middels 
CFD biedt een krachtig middel om 
dergelijke aspecten op te nemen in een 
prestatiegerichte benadering. Hiermee 
kan de thermische belasting op een 

tunnelconstructie worden gesimuleerd 
met als doel het ontwerp te analyseren, 
bijvoorbeeld door koppeling met ein-
dige-elementenanalyse, en eventueel 
te optimaliseren.

In een casestudy is een tweetal 
brandscenario’s in de Piet Heintunnel 
(Amsterdam) bestudeerd. De Piet 
Heintunnel is daarbij gemodelleerd 
als een onbeschermde tunnel voorzien 
van langsventilatie:

1. Brandscenario’s 200 MW plasbrand 
met tijdsduur 2 uur (basis voor de 
RWS-brandkromme) en 30 MW 
plasbrand met tijdsduur 1 uur 
(project-specifiek brandscenario): 
de resultaten laten de voordelen 
zien van een prestatiegerichte 
aanpak, die kunnen leiden tot een 
vermindering van de thermische 
belasting op de tunnelconstructie. 

2. Langsventilatiesysteem voor een 
drietal luchtsnelheden (0 m/s, 
3 m/s en 6 m/s): uit de bereke-

ningen volgt dat ter plaatse van 
de brandhaard en in de directe 
omgeving door vlamcontact dan wel 
warmtestraling zeer hoge tempera-
turen kunnen optreden. De brand-
belasting neemt echter met afstand 
tot de brandhaard af, met name bij 
hogere ventilatiesnelheden.

De volgende stap?
Het onderzoek heeft in beeld gebracht 
dat de feitelijke brandwerendheid en 
brandbelasting van tunnels afhangt 
van meerdere variabelen. Het gebruik 
van de voorgeschreven RWS-brand-
curve biedt niet in alle situaties een 
juiste weerslag van de daadwerkelijke 
brandbelasting en kan leiden tot een 
(te) conservatieve benadering. Fire 
safety engineering biedt kansen in het 
ontwerp en optimalisatie van brand-
werende maatregelen in tunnels.

Meer informatie 

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

“Afspatten van beton door brand is een complex probleem. In de ingenieurspraktijk is het geen dagelijks werk om simulaties te maken 
van brand in tunnels en daarbij te bepalen of spatten optreedt. Toch is het interessant om te begrijpen wat brand voor een betonnen 
constructie betekent, zeker in relatie tot bestaande normering. Een grote uitdaging om een student hieraan te laten werken en dit 
vanuit FSE te laten onderzoeken. Henrique was in staat om binnen de afstudeerperiode dit probleem te analyseren, de vaardigheid te 
ontwikkelen om met CFD-berekeningen te werken (ik daag u uit), de oorsprong van normering te onderzoeken en vervolgens met de 
resultaten inzicht te verlenen. Als u het rapport doorneemt, zult u merken welk talent Henrique laat zien in zijn eindwerk. Hij geeft een 
verhelderend begrip van de complexe materie en inspireert met bijzondere inzichten en creatieve oplossingen. Zeker voor de enginee-
ringspraktijk zijn de resultaten van dit onderzoek bruikbaar en verdienen nadere toepassing.”

Boven: de test van Rijkswaterstaat in de jaren tachtig. Onder: de casestudy met 30 MW-brand (beelden links) en 200 MW-brand (grafiek). 
(Bron: scriptie Henrique Neiva Volpini)

https://www.cob.nl/verdieping
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Dubai >Met gemiddeld zo’n 10 centimeter regen per jaar lijkt een wolkbreuktunnel niet erg nodig in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Áls het echter regent, is de stad daar niet op berekend. Bovendien is de grondwaterstand hoog en breidt de stad zich steeds verder uit. Het Deep tunnel storm water system bestaat uit een 10 kilometer lange tunnel met een diameter van 11 meter op een diepte van 30-45 meter onder de grond. Via vier schachten van 14-20 meter doorsnede en 40-45 meter diep  wordt regen- en grondwater verzameld.

Zo  
kan het 

ook!
water weg
Bij de meeste tunnels is het niet de bedoeling dat hij bij een 
wolkbreuk onder water komt te staan. Maar er zijn ook tunnels 
die daar juist speciaal voor gebouwd worden.

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

> Kopenhagen 
In totaal zijn er in Kopenhagen, Denemarken liefst zeven wolkbreuktunnels 

die worden overwogen of gebouwd of al zijn voltooid. Niet heel vreemd: de 

stad werd twee zomers achtereen door een extreme wolkbreuk getroffen, 

wat ertoe leidde dat rioolwater zich met drinkwater mengde, waardoor de 

1,2 miljoen inwoners nog wekenlang hun water moesten koken voordat ze 

het konden gebruiken. Inmiddels ligt in Østerbro sinds 2016 een tunnel 

van 850 meter lang die regenwater buffert en daarna afvoert naar de zee. 

Een tweede tunnel van 1,1 kilometer is in aanbouw. De riolering van de 

straten loodrecht op de Strandboulevarden wordt aangesloten op deze 

wolkbreuktunnel.

>

Kuala Lumpur 
De Stormwater management and road tunnel (SMART-tunnel) in Kuala Lumpur, Maleisië dient twee doelen; plotselinge overstromingen in het stadscentrum aanpakken en verkeersopstoppingen verminderen. De regenwatertunnel heeft een diameter van 13,2 meter, is bijna 10 kilometer lang en bevat ook een dubbeldekssnelweg van 4 kilometer. De tunnel hoeft niet gelijk dicht bij flinke regenval. Pas als er sprake is van een  hevige storm wordt de snelweg afgesloten om het water vrij spel te geven. 
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Kort Lezen Doen

Maastunnel alweer 80 jaar

In februari vierde de monumentale Maas-
tunnel in Rotterdam haar tachtigste verjaar-
dag. De redactie van Indebuurt dook in de 
archieven voor unieke foto’s.

De Maastunnel is de oudste afgezonken tunnel 
van Nederland. De foto’s laten goed zien welke 
rol de tunnel speelt in het dagelijks leven. Er 
komen stakende havenarbeiders voorbij, evenals 
hardlopers, onderhoudsploegen en talloze hartjes 
vanwege de viering van Valentijnsdag in 2019.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Nieuwe tunnelboormethode voor 
elektriciteitskabel

In het laatste weekend van januari voerde 
TenneT een pilot uit met een nieuwe methode 
voor horizontale tunnelboring. Samen met 
aannemer NRG en onderaannemers Denys 
en Kouwenberg bracht de netbeheerder een 
elektriciteitskabel over bijna twee kilometer 
in de grond.

De zogeheten E-power-pipe-methode is ontwik-
keld door het Duitse Herrenknecht en maakte 
het mogelijk om het tracé van twee kilometer in 
één keer te boren; een primeur. De tunnel ligt 
op ongeveer twee meter diepte, wat erg ondiep 
is voor een boring. Voordeel is dat de kabel 
veel makkelijker te benaderen is bij eventuele 
storingen. Daardoor is de leveringszekerheid van 
elektriciteit aanzienlijk hoger en zijn de onder-
houdskosten lager.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Wijk weer opgewassen tegen 
bodemdaling en klimaatverandering

Na drieënhalf jaar is het bodemdalingsproject 
in Kanis, gemeente Woerden, afgerond. Bij 
de reconstructie werd onder alle straten en 
stoepen een betonvloer op palen aangelegd.

Net als andere slappebodemgemeenten on-
dervindt Kanis veel problemen als gevolg van 
bodemdaling: scheuren en kuilen in wegdek, 
plasvorming, afknappende leidingen, etc. Het  
zogeheten paalmatras kwam als beste oplossing 
naar voren uit de levenscycluskostenanalyse. De 
782 palen vormen de basis voor de betonvloer 
waarop de straten weer zijn aangelegd.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Ploegentijdrit in tunneltechniek

De projectorganisatie van de RijnlandRoute 
heeft een bundel interviews uitgebracht over 
de bouw van de Corbulotunnel. Specialisten 
bespreken hierin hun aandeel in de realisatie 
van een veilig en functionerend geheel.

De Corbulotunnel is onderdeel van de nieuwe 
N434. Deze weg verbindt tussen Katwijk en 
Leiden de A44 met de A4 en draagt bij aan een 
sterk verbeterde verkeersontsluiting van de 
regio Zuid-Holland Zuid. De tien interviews in 
het boekje staan op zichzelf, maar hebben ook 
een onderlinge samenhang. Elke meewerkende 
partner heeft een individuele verantwoor-
delijkheid: de bouwer, tester, beheerder, de 
vergunningverlener, het bevoegd gezag en de 
hulpdiensten. Het boekje laat zien dat al deze 
professionals nodig zijn. Willem van Dongen, 
een van de geïnterviewden, zegt hierover: “Ik 
maak de vergelijking met een wielerploeg in 
de tijdrit. Als één bijdrage ontbreekt, win je 
gewoon niet.” Alle individuele interviews en 
artikelen zijn eerder gepubliceerd op LinkedIn 
en rijnlandroute.nl.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Voorspelbaar onderhoud

De komende vijf jaar gaat Croonwolter&dros 
zes wegtunnels van Rijkswaterstaat in West-
-Nederland Zuid onderhouden. Voorspelbaar 
onderhoud, ook wel predictive maintenance 
genoemd, staat hierbij centraal. Technisch 
manager Brendan Kleer van Croonwol-
ter&dros en assetmanager Marcel van den 
Berg van Rijkswaterstaat vertellen in de Ver-
dieping over  de plannen en verwachtingen 

“Met voorspelbaar onderhoud streven we er in 
de eerste plaats naar dat we alle componenten 
in de tunnels op het juiste moment kunnen 
repareren of vervangen”, stelt Kleer. “Op die 
manier zorgen we er mede voor dat de tunnels 
veilig, betrouwbaar en beschikbaar zijn. Daar-
naast willen we het langetermijnonderhoud 
beter kunnen voorspellen. Rijkswaterstaat 
hecht er als beheerder veel waarde aan om 
nauwkeurig en ruim op tijd te weten welke 
grote vervangingen eraan zitten te komen.”

Van den Berg beaamt dit: “Als beheerder sturen 
we op een zo groot mogelijke beschikbaarheid 
en veiligheid van de tunnels, en voorspelbaar-
heid speelt daarbij een belangrijke rol. Zo willen 
we weten wanneer grootschalig onderhoud 
nodig is, zodat we daar tijdig geld voor kunnen 
reserveren.”

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

GeoWeek

Van 30 mei t/m 3 juni 2022 gaan er 
duizenden leerlingen in heel Nederland op 
expeditie met de GeoWeek. 

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap (KNAG) organiseert elk jaar 
de GeoWeek. Tijdens het evenement gaan 
leerlingen van tien tot vijftien jaar op veldwerk, 
bedrijfsbezoek of krijgen ze een gastles van een 
geoprofessional. ‘Zelf doen’ staat in deze week 
centraal. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld 
grondboringen doen, leren ze digitale kaarten 
maken of ontdekken ze of dijken wel stevig 
genoeg zijn.

30 mei t/m 3 juni 2022 • Heel Nederland •  
www.geoweek.nl

Symposium Bodem Breed

Het netwerkevenement voor en door 
bodemprofessionals vindt dit jaar plaats 
op donderdag 21 april 2022. De gemeente 
Dordrecht is gastheer.

‘Gezondheid en veiligheid’ is het thema 
van deze editie Bodem Breed. De Europese 
Bodemstrategie 2030 krijgt nadrukkelijk 
aandacht, maar er zijn subsessies over tal van 
onderwerpen, zoals het visualiseren van de 
ondergrond en regels voor de bodem in het 
omgevingsplan. 

21 april 2022 • Kinepolis Dordrecht •  
www.bodembreedsymposium.nl

Jubileumavond KIVI TTOW

De afdeling Tunneltechniek en ondergrondse 
werken (TTOW) van ingenieursvereniging 
KIVI viert haar vijftigjarig bestaan met een 
speciale jubileumavond.

Het wordt een feestelijke en interactieve avond 
met een roulatie langs diverse tunnelthema-
kamers, een diner en afsluitende borrel, én er 
zijn prijzen te winnen. Het thema van de avond 
is ‘generaties verbinden in de tunnelbouw.’

19 mei 2022  • KIVI-gebouw Den Haag • bit.ly/
kivijubileum

(Foto: GeoWeek.nl)
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THEMA

Blijven 
gaan

Op maandag is het Archeon dicht ... maar niet op 20 juni 2022 voor het COB-netwerk! Het hele 
park staat die dag in het teken van ondergronds bouwen. Loop rond met vakgenoten, geniet van 
het mooie weer en doe ondertussen kennis op over nieuwe ontwikkelingen.

• Optredens van de COBand
• Gezamenlijke lunch en borrel
• Platformbijeenkomsten
• Plenair programma met inspirerende sprekers
• Innovatiemarkt
• Verdiepende subsessies over onder andere kabels en leidingen, waardevol ruimtegebruik, tunnels, geotechniek, 

cybersecurity, circulariteit, assetmanagement en digitalisering

COB-congres
maandag 20 juni 2022
Archeon • Alphen aan den Rijn

www.cob.nl/congres2022

Gewoon nog een keer!

Tijdens het COB-congres wordt ook de fameuze Schreudersprijs weer 

uitgereikt. Een cheque van liefst 25.000 euro voor het project dat in de 

ogen van de jury het beste voorbeeld is van vernieuwend en inspirerend 

ondergronds ruimtegebruik. Aanmelden kan nog tot en met 1 mei 2022.


