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verplichtingen
Horizontaal toezicht in de graafketen kan het 
graafproces effectiever en efficiënter maken 
dan met traditioneel verticaal toezicht moge-
lijk is. De partijen die deelnemen aan een pilot 
in regio IJmond zijn enthousiast.

13 Baanbrekende binnenstedelijke 
funderingstechniek
In Den Haag werd een vernieuwende funde-
ringsmethode bedacht om een bestaande 
parkeergarage te handhaven én te voldoen 
aan de strenge eisen ten aanzien van omge-
vingsbeïnvloeding en hinder.
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6 4D-bouwenvelop: kijk onder maaiveld en 
naar de toekomst
Ondergronds bouwen biedt kansen en ver-
groot het ruimtelijke rendement. Afgeronde 
en lopende COB-projecten leveren tal van 
concrete tips en hulpmiddelen om die meer-
waarde te realiseren.

9 Eerste versie Werkwijzer monitoring 
zinktunnels gereed
Het COB heeft een standaard monitoring-
aanpak ontwikkeld om deformaties van 
afgezonken tunnels op een consistente 
manier te monitoren, zodat wetenschappers 
de faalmechanismen kunnen analyseren.

10 Corrosieremmende maatregelen: haalbaar 
en uitvoerbaar?
Vooral met proefopstellingen buiten de tunnel 
onderzoeken Rijkswaterstaat en aanne-
merscombinatie Savera III of de gekozen 
oplossingen effectief en uitvoerbaar zijn voor 
het stoppen van corrosie in zinkvoegen.

16 Verduurzaming tunnelverlichting: ‘We 
gaan oogsten’
Tunnelontwerpers, bouwers en beheerders 
kunnen hun voordeel doen met de resultaten 
van het COB-praktijkonderzoek naar verlaging 
van verlichtingsniveaus in tunnels met dim-
bare ledverlichting.
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26 ZO KAN HET OOK Ondergronds ontspannen
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14 DIALOOG • Een ongebruikelijke, maar 
vruchtbare samenwerking
Een andere manier van uitvragen voor de 
vervanging van installaties van de Vlaketunnel 
en het Dampoortviaduct heeft geleid tot 
een bijzondere samenwerking tussen 
Rijkswaterstaat en Vialis.

19 Bomen over bomen: wat kan er beter?
In de ondergrond zitten bomen en kabels en 
leidingen elkaar geregeld in de weg. Maar 
ze zijn allemaal essentieel voor een fijne 
leefomgeving, dus hoe los je knelpunten 
op? Een betere verstandhouding moet zeker 
mogelijk zijn.
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Weet u nog, vorig jaar september? Op de KNVB-campus in Zeist werden 

toen de eerste deliverables van de Kennisarena kabels en leidingen 

gepresenteerd. En aangezien er dit jaar weer veel deliverables worden 

verwacht, gaat er ook weer een Kennisarenadag plaatsvinden. Houd de 

website en LinkedIn in de gaten en zorg dat u er (weer) bij bent!

Wat u ongeveer kunt verwachten:

• Ruim honderd enthousiaste vakgenoten

• Een plenair hoofdprogramma met updates en nieuwe plannen

• Gezamenlijke lunch en borrel

• Zo’n tien interactieve, verdiepende subsessies

Kennisarenadag
WWW.COB.NL/KENNISARENADAG
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COB-UPDATE

Een waar festival

Een zonnetje, muziek, fijne mensen, lekker eten én interessante activiteiten. Het 
COB-congres op 20 juni 2022 had alles in zich. Veel dank aan de enthousiaste 
standhouders en de meer dan vierhonderd congresdeelnemers!

Homepage vernieuwd

De homepage van de COB-website heeft 
een nieuwe vormgeving gekregen, geïn-
spireerd op de overzichtsplaat die al langer 
door het COB wordt gehanteerd om de 
vele activiteiten op een gestructureerde 
manier weer te geven.

De website van het COB bevat inmiddels zo veel 

informatie dat gebruikers al snel door de bomen 

het bos niet meer zien. De pop-upvensters op de 

vernieuwde homepage zorgen ervoor dat website-

gebruikers informatie kunnen vinden terwijl ze 

óók het overzicht behouden. Via overzichtelijke 

blokken navigeert u nu gemakkelijk direct naar het 

project, platform of programma van uw keuze.

www.cob.nl

Kennispartners

Dit jaar zijn er naast vele participanten 
ook kennispartners bij gekomen. Het 
COB gaat samenwerken met de Bodem-
breed Academie en het Kenniscentrum 
bodemdaling en funderingen.

Kennispartners zijn partijen die bijdragen aan 

kennisontwikkeling en geen direct (commercieel) 

belang hebben bij de problematieken van de 

branche. 

De Bodembreed Academie wil via een digitaal 

platform kennis en kunde over bodem en onder-

grond delen met (bodem)professionals. Met het 

COB wordt onder meer verkend hoe COB-pro-

ducten via de Bodembreed Academie verspreid 

kunnen worden. 

De samenwerking met de andere nieuwe 

kennispartner, het Kenniscentrum bodemdaling 

en funderingen, richt zich vooralsnog op kabels 

en leidingen. Bodemdaling heeft grote impact 

op de ligging en werking van ondergrondse 

netwerken. Uitwisseling van expertkennis en 

praktijkervaringen is dan ook zeer waardevol. 

www.cob.nl/kennispartners

Het COB-congres vond plaats in het Archeon in 

Alphen a/d Rijn. ’s Morgens was er ruimte om 

door het park te struinen langs ruim vijftig stands 

met minisessies, demo’s en presentaties. Partici-

panten hadden hiervoor flink uitgepakt. Zo stond 

er complete tunnelventilator, waren er diverse 

grondradarsystemen om uit te proberen, kon een 

concept van het spel ‘circularitetten’ gespeeld 

worden en was er digitale-tunneltweelingplein 

met acht verschillende systemen.

Na een lunch namen alle deelnemers plaats 

in het atrium van de herberg. Op het plenaire 

hoofdpodium werd onder meer de Schreuders-

prijs 2022 uitgereikt (zie elders in dit blad) en 

nam keynotespreker Ruben Dummer de gasten 

mee in de wondere wereld van menselijk gedrag. 

Voor het middagprogramma gingen de deelne-

mers weer uiteen. In verschillende zalen vonden 

bijeenkomsten plaats van de COB-platforms, 

waar nu iedereen bij mocht aanschuiven. De dag 

werd gezamenlijk afgesloten met een barbecue, 

borrel en natuurlijk (nog) een spetterend optre-

den van de COBand .

 Nagenieten of terugkijken kan via de foto’s, after-
movie en downloads. Ga hiervoor naar www.cob.nl/
congres2022

Nieuwe participanten

Screenshots van de nieuwe homepage. (Beelden: COB)

(Foto’s: Vincent Basler)

• BetonBallon maakt het mogelijk om duurzaam 

en kostenbesparend creatieve constructies 

met gewelfde vormen te realiseren.

• el KANTOOR is een architectenbureau dat 

werkt aan projecten op verschillende schaal; 

van meubels en interieur tot architectuur en 

stedenbouw.

• Gemeente Haarlem doet als grote stad in de 

provincie Noord-Holland ook een beroep op de 

ondergrond voor maatschappelijke opgaven.

• GM Products is gespecialiseerd in telecomver-

bindingen. Het bedrijf is onder meer betrokken 

bij de uitrol van glasvezelnetwerken.

• InterDam levert hoogwaardige producten die 

veilige werkomstandigheden creëren voor 

mensen in on- en offshore omgevingen over 

de hele wereld.

• Maasstad Ingenieurs is de technische schakel 

tussen (semi-)overheden en de uitvoering bij 

projecten voor energievoorziening, netbeheer 

en automatisering van infra-installaties.

• Obscura verkent de grenzen tussen ste-

denbouw, architectuur en kunst. Speciale 

aandacht gaat uit naar de rol en functie van de 

openbare ruimte.

• Schréder is wereldwijde leverancier van ver-

lichtingsoplossingen. Veel tunnels zijn door dit 

bedrijf van verlichting voorzien.

• TerraCarta heeft zich ontwikkeld tot toonaan-

gevend expert op het gebied van kabel- en 

leidingopsporingsonderzoek.

• Yellax is specialist in standaardisatie, 

structurering en motivatie in de industriële 

automatisering.

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

Ontwerpen 
vanuit de 
doorsnede
Zeven multidiscipli-
naire ontwerpteams 
uit de praktijk en zes 
studententeams van de TU 
Delft hebben in 2021 de mogelijk-
heden verkend van integraal en 
multifunctioneel ruimtegebruik 
op concrete locaties in Nederland 
en Vlaanderen. Het boek met de 
inspirerende resultaten verschijnt 
6 oktober 2022.

Het boek vormt de afsluiting  van de ont-
werpstudie die in het voorjaar van 2021 
werd gestart door de TU Delft, het Vlaamse 
departement Omgeving, Vereniging Delta-
metropool en het COB. De professionals 
en studenten gingen aan de slag met zes 
casussen in Nederland en Vlaanderen 
waar ruimtelijke knelpunten op gebied van 
openbare ruimte, ondergrond en gebouwen 
aan de orde zijn. De locaties hebben elk een 
eigen karakter en specifieke condities: een 
historische woonbuurt, sportpark, wederop-
bouwwijk, industrieterrein, havengebied en 
verkeersknooppunt. De teams hebben hierop 
een eigen visie ontwikkeld en deze vertaald 
naar een integraal ontwerp voor een kwalita-
tieve en toekomstbestendige leefomgeving.

De boekpresentatie op donderdag 6 okto-
ber 2022 in Antwerpen gaat gepaard met 
een feestelijk publieksevent waarin toonaan-
gevende Nederlandse en Vlaamse vertegen-
woordigers – vanuit bestuur, beleid, beroeps-
praktijk, onderwijs en onderzoek – de gasten 
meenemen in de ruimtelijke uitdagingen voor 
steden, de mogelijke antwoorden hierop en 
de geleerde lessen van de ontwerpstudie.

De conclusies en lessen uit de ontwerpstudie 
worden binnen het COB opgepakt in het 
project 4D-bouwenvelop, zie het artikel vanaf 
de volgende pagina. In dit project worden vier 
tools ontwikkeld om bij  gebiedsontwikkeling 
slimmer te sturen op het integraal ontwerpen 
van van de boven- en ondergrond.

www.cob.nl/ontwerpstudie.

(Beeld: ontwerp voor het Marconiplein in Rotterdam 
met dijkpark en waterberging, door BVR Adviseurs/
VenhoevenCS/Sweco/Maakdestad)

4
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Andere aansprekende voorbeelden zijn volgens Guis 
en Arkesteijn de ondergrondse uitbreidingen van 
het Mauritshuis in Den Haag en Paleis Het Loo in 
Apeldoorn. “Bij beide gaat het om monumentale 
panden die niet langer genoeg ruimte boden voor de 
museumfunctie”, aldus Arkesteijn. “Aangezien bij dit 
soort monumenten uitbreiding in de breedte of hoogte 
heel lastig of zelfs onmogelijk is, wordt wel serieus naar 
de ondergrond gekeken.”

4D-bouwenvelop: kijk onder maaiveld 
en naar de toekomst
Bij binnenstedelijke ontwikkeling is tot nu toe weinig aandacht voor de ondergrond. 

Dat moet veranderen, vinden architect Robbert Guis en geotechnicus Ruud Arkesteijn. 

Ondergronds bouwen biedt namelijk allerlei kansen en vergroot het ruimtelijke rendement. 

Afgeronde en lopende COB-projecten leveren tal van concrete tips en hulpmiddelen om 

meerwaarde te realiseren.

WA ARDE

NETWERK&COB

“Er zijn genoeg inspirerende voorbeelden”, stelt Guis. 
“Ik denk onder andere aan de uitkomsten van de 
ontwerpstudie Stad x Ruimte. Deze studie hebben 
we als COB, samen met de TU Delft, het Vlaamse 
departement Omgeving en de Vereniging Deltametro-
pool geïnitieerd. Zeven ontwerpteams hebben in alle 
vrijheid de mogelijkheden onderzocht van integraal en 
multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte 
steden aan de hand van zes actuele casussen. Een mooi 
voorbeeld is het project rond het Boudewijnstation in 
Leuven. Voor deze binnenstedelijke locatie heeft het 
ontwerpteam gekozen voor een ‘geplooid’ landschap 
met veel groen en allerlei functies op en onder het 
golvende maaiveld. Ook de twee plannen voor het 
Marconiplein in Rotterdam, waarbij bewust wordt 
gespeeld met hoogteverschillen zodat de grens van het 
maaiveld onduidelijk wordt, zijn inspirerend.”

Arkesteijn noemt de VU-campus in Amsterdam als 
geslaagd voorbeeld: “De VU had als ontwikkelaar 
plannen voor een gebouw met een ondergrondse 
parkeergarage met twee parkeerlagen. Uit een geotech-
nische analyse bleek dat deze garage tegen geringe 
extra kosten was uit te breiden tot een drielaagse 
garage. De VU vond dat een goed idee, omdat op een 
andere plek dan een geplande en relatief dure onder-
grondse tweelaagse garage kon worden aangepast naar 
een garage met één laag ondergronds. Bovendien heeft 
de VU bij de drielaagse garage – de zogeheten P3 VU 
Campus- garage – vanaf het begin rekening gehouden 
met een toekomstig gebouw bovenop de garage en 
direct al geïnvesteerd in een iets zwaardere fundering.”

el

24.08.2022 - Bijeenkomst 4D bouwenvelop - Projectleiders

Menselijke waarde
Orientatie (& daglicht)

Behalve trap en lift is er geen relatie tussen de ondergrond en de bovengrond.
Orientatie door middel van bewegwijzering.

+ Visuele relatie tussen de ondergrond en de bovengrond vanuit de gebruiksruimten.a

Visuele relatie tussen ondergrond en bovengrond bij de entree, trap of lift.

Vloeiende overgang tussen de ondergrond en de bovengrond en zicht op de omgeving.
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Robbert Guis stu-

deerde bouwkunde 

aan de TU Delft, werk-

te vijf jaar bij Mecanoo 

en is nu eigenaar van 

Guis Architectenwerk. 

Hij deed mee aan de 

ontwerpstudie Stad 

x Ruimte en is sinds 

januari 2022 coör-

dinator van het COB-

-platform Waardevol 

ondergronds ruimte-

gebruik.

Ruud Arkesteijn is 

specialist ondergronds 

bouwen bij Mobilis 

TBI. In 2012 won hij 

met zijn masterscrip-

tie de Schreuderstu-

dieprijs. Arkesteijn 

was projectleider van 

de ‘Visie ontwerpende 

aannemers’ en is nu 

als teamlid betrokken 

bij de ontwikkeling 

van het vierde instru-

ment ‘Parametrisch 

ontwerpen in 4D’ voor 

de 4D-bouwenvelop.

Ondergrond en tijd
“Om te stimuleren dat alle partijen in binnenste-
delijke gebieden de ondergrond gaan integreren in 
hun plannen, werken we nu aan de ontwikkeling 
van een zogeheten 4D-bouwenvelop”, legt Guis 
uit. “Hierbij bouwen we voort op de kennis en 
inzichten die onder meer uit Stad x Ruimte zijn 
voortgekomen. In een bouwenvelop legt een 
gemeente de eisen en randvoorwaarden voor 
bouwprojecten vast, zoals het gewenste bouwpro-
gramma, het volume, rooilijnen en bijvoorbeeld 
het percentage sociale huurwoningen. De huidige 
bouwenveloppen zijn meestal tweedimensionaal: 
ze geven de bouwcontouren in het horizontale 
vlak aan en de maximale bouwhoogte. Wij willen 
er twee dimensies aan toevoegen: de ondergrond 
en tijd.”

“Ondergrond en tijd zijn nauw met elkaar 
verbonden”, vult Arkesteijn aan. “Zeker als je kijkt 
naar de circulariteitsdoelstellingen in de bouw 
van vijftig procent circulair in 2030 en honderd 
procent in 2050. Bij bovengrondse bouwdelen 
kun je deze doelstellingen onder andere halen 
door demontabel te gaan bouwen, zodat bij einde 
levensduur of functieverandering de toegepaste 

materialen opnieuw zijn te gebruiken. Veel 
ondergrondse constructies kun je echter niet 
zomaar verwijderen. Circulariteit moet je bij 
ondergronds bouwen daarom op een andere 
manier zien te bereiken, bijvoorbeeld door 
hergebruik van de ondergrondse ruimte. 
Dat vereist wat wij noemen ‘bouwen voor de 
eeuwigheid’: zorg dat ondergrondse ruimtes 
toekomstbestendig zijn en op termijn voor 
andere functies zijn te gebruiken. Een goed 
voorbeeld is de Amsterdamse Albert Cuypgarage 
onder het water van de Boerenwetering. Het 
constructief ontwerp van deze tweelaagse 
parkeergarage maakt het mogelijk op termijn 
de tussenvloer te verwijderen. Dat biedt in de 
toekomst ruimte voor andere gebruiksfuncties 
zoals een sportschool, discotheek of uitbreiding 
van het nabijgelegen Rijksmuseum.”

Instrumenten
Guis: “In verschillende teams werken we nu 
aan vier instrumenten om te komen tot de 
4D-bouwenvelop. Binnen het eerste gaan 
we na welke activiteiten en functies allemaal 
ondergronds kunnen en welke verschillende 
strategieën er zijn om de ondergrond te 
betrekken in plannen. Het tweede instrument 
is erop gericht de verschillende waarden van 
ondergronds bouwen – denk aan financiële, 
materiële, intellectuele, menselijke, sociale 
en natuurlijke waarden – in kaart te brengen. 
Voor het derde instrument werken we aan een 
speelse methode om boven- en ondergrondse 

el
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Waardecreatie op 
vier niveaus
Het team van tool B werkt aan een methode 
om de waarde van de ondergrondse ruimte te 
classificeren in vier niveaus. Bovenstaande con-
ceptschetsen laten zien hoe het thema ‘mense-
lijke waarde’ gecreëerd kan worden in een ont-
werp door de relatie tussen de ondergrond en de 
bovengrond te versterken. In het eerste diagram 
heeft het thema geen of minimale aandacht, in 
het laatste diagram is het creëren van menselijke 
waarde een uitgangspunt. 
Beelden: Isabel Driessen, COB/el KANTOOR

functies geïntegreerd te ontwerpen. En voor 
het vierde instrument onderzoeken we welke 
parameters belangrijk zijn om al in het beginsta-
dium van een bouwproject inzicht te krijgen in 
de kosten, risico’s én kansen van ondergronds 
binnenstedelijk bouwen.”

Volgens planning zijn de instrumenten eind 
2022 gereed. Guis: “We willen ze dan zo snel 
mogelijk toepassen bij een concrete binnen-
stedelijke gebiedsontwikkeling. In de eerste 
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plaats om te zien of we met deze vier instrumenten 
domeinoverstijgend ontwerpen kunnen stimuleren. 
Bieden ze betrokken partijen voldoende houvast of is 
er meer nodig? Daarnaast willen we graag in de praktijk 
laten zien dat het gebruik van een 4D-bouwenvelop voor 
maatschappelijke meerwaarde zorgt en bijvoorbeeld kan 
bijdragen aan een aantrekkelijkere openbare ruimte.” 

Gebiedsontwikkeling
Arkesteijn voegt toe: “Ik hoop vooral dat de tools 
bijdragen aan een gedegen afweging tussen de maat-
schappelijke meerwaarde van ondergronds bouwen en 
de kosten en risico’s ervan. De geringe aandacht voor de 
ondergrond bij projecten in binnensteden hangt voor 
een groot deel samen met het beeld dat ondergronds 
bouwen duur en risicovol is. Dat beeld is niet onjuist, 
maar wel onvolledig. Door de ondergrond vanaf het 
begin van planvorming mee te nemen, kun je in veel 
gevallen maatschappelijke meerwaarde creëren – denk 
aan een groener en leefbaarder openbare ruimte – die 
opweegt tegen de extra overlast en kosten van het 
ondergronds bouwen.” 

“Los van de maatschappelijke meerwaarde zijn 
er allerlei manieren om de kosten en risico’s te 
beheersen”, vervolgt Arkesteijn. “Zo hebben we vanuit 
het COB-platform Waardevol ondergronds ruimte-
gebruik aan ontwerpende aannemers gevraagd om 
hun ervaringen en leerpunten rond binnenstedelijk 
ondergronds bouwen te delen. Het gaat hierbij om 
teams van aannemers en ingenieurs die bij design-
-en-constructcontracten verantwoordelijk zijn voor 
ontwerp en uitvoering. Onze vraag heeft geleid tot 
de publicatie Visie ontwerpende aannemers. Hierin 
worden concrete maatregelen aangereikt om faalkosten 
en realisatiekosten terug te dringen. Verder benoemt 
het rapport kansen om de meerwaarde van onder-
grondse bouwprojecten te vergroten.” Ook de kennis en 
aanbevelingen uit dit rapport worden meegenomen in 
het project 4D-bouwenvelop.

“De kansen van ondergronds bouwen zijn het 
grootst als in de planfase naast beleidsmakers, de 
aannemer en de projectontwikkelaar ook al een 
geotechnisch expert en een uitvoeringsexpert bij 
een project betrokken zijn”, vervolgt Arkesteijn. “Zij 
kunnen bijvoorbeeld vroegtijdig risico’s signaleren en 
alternatieven bedenken. Verder is het belangrijk dat 
de ontwikkeling van een gebíed het startpunt is bij de 
ontwikkeling van nieuwe projectlocaties en de focus 
niet direct wordt gelegd op individuele bouwkavels en 

‘Het beeld dat ondergronds 

bouwen duur en risicovol is, 

is niet onjuist, maar wel 

onvolledig.’

Op het COB-congres 20 juni 2022 werden conceptversies van de tools getest om feedback te 
verzamelen. (Foto’s:: Vincent Basler)

de inpassing hiervan in de bovengrondse ruimte. 
Immers, allerlei aspecten zoals de mogelijkheden 
van warmte-koudeopslag, risico’s voor de water-
huishouding en de beïnvloeding van omgeving 
vragen om een kaveloverstijgende, integrale visie.”

Guis vult aan: “Het breder aanpakken en meer-
waarde creëren wordt steeds belangrijker, omdat 
de ruimte in steden schaarser wordt en de vraag 
naar ruimte juist groter. Het is daarom cruciaal 
dat de ondergrond bewust wordt meegenomen bij 
de verdichting van onze 21e-eeuwse steden en de 
ondergrond een volwaardig onderdeel wordt van 
het gehele ruimtelijke systeem.”

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

https://www.cob.nl/verdieping
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Techniek Eerste versie Werkwijzer monitoring 
zinktunnels gereed

Voor het monitoren van deformaties van afgezonken tunnels heeft het COB een 
standaard monitoringaanpak ontwikkeld. Een van de doelen is het gestructureerd 
verzamelen van data om door PhD’ers en PDEng’ers te laten analyseren. Dat moet 
leiden tot beter inzicht in het gedrag van afgezonken tunnels, zodat in de toekomst de 
restlevensduur van deze tunnels en de scope van renovaties beter is te voorspellen.

“Om meer inzicht te krijgen in de vervormingen 
van afgezonken tunnels en het gedrag van zink- en 
mootvoegen, zijn betrouwbare meetgegevens nodig”, 
vertelt Brenda Berkhout, voorzitter van de project-
groep die de werkwijzer heeft ontwikkeld. Tot nu toe 
hebben we die niet. Bij de meeste tunnels worden de 
zinkvoegen gemiddeld een keer per jaar ingemeten. 
Dat gebeurt niet op een vast moment, waardoor de 
metingen gevoelig zijn voor allerlei variaties, zoals 
de actuele temperatuur en getijdenwerking. Daarom 
hebben we samen met diverse betrokkenen besloten 
om een meer uniforme monitoringsaanpak te ontwik-
kelen en die toe te passen bij verschillende tunnels 
van Rijkswaterstaat en ProRail.”

Berkhout vervolgt: “In eerste instantie richtten we ons 
op tunnelbeheerders en waren we aan het bedenken 
wat een beheerder allemaal moet meten om goed 
inzicht te krijgen in de staat van zijn tunnels. Onze 
scope veranderde echter vrij snel. Er is grote behoefte 

NETWERK&COB

Brenda Berkhout,
COB

Internationaal
Op 6 september 2022 organiseerde het COB samen 
met internationale partners een workshop om de 
werkwijzer ook met buitenlandse experts te bespre-
ken. Het Engelstalige interim draft report werd met 
veel interesse ontvangen.

www.cob.nl/english

aan fundamenteel inzicht in wat er gebeurt en 
duidelijkheid over de achterliggende mechanismen die 
ervoor zorgen dat de tunnels vervormen.”

“In de werkwijzer hebben we vastgelegd welke para-
meters in eerste instantie nodig zijn om betrouwbare 
uitspraken te kunnen doen over ongewenste vervor-
mingen van zinktunnels. Daarbij gaat het om drie 
categorieën parameters. De eerste categorie betreft 
deformatiemetingen. Denk aan gegevens over horizon-
tale en verticale vervormingen van de tunnel, de grootte 
van de voegopeningen en voegrotaties, en de doorbui-
ging van het dak. Daarnaast is relevante schade-in-
formatie nodig, zoals gegevens over scheurvorming, 
lekkage, corrosie en schade aan het beton bij onder 
andere kraagconstructies en tandverbindingen. De 
derde categorie omvat omgevingsparameters. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om gegevens over temperatuur, 
pompdebieten, neerslag, waterstanden en stijghoogtes 
en bijvoorbeeld gegevens over de dikte van de bescher-
mende laag op het dak van de tunnel.”

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

https://www.cob.nl/verdieping
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Corrosieremmende maatregelen: 
haalbaar en uitvoerbaar?
Bij de renovatie van de Heinenoordtunnel gaat speciale aandacht uit naar de zinkvoegen. 

Tijdens de planfase ontdekte Rijkswaterstaat dat de metalen klemstrips in de voegen 

fors zijn gecorrodeerd. Om deze corrosie te stoppen, zijn maatregelen nodig. Vooral 

met proefopstellingen buiten de tunnel onderzoeken Rijkswaterstaat en aannemers-

combinatie Savera III of de gekozen oplossingen effectief en uitvoerbaar zijn.

RENOVATIE

NETWERK&COB

“Aan dit soort grootschalige renovatieprojecten gaat veel 
voorbereiding vooraf”, vertelt Stephan van der Horst, 
projectleider civiele techniek bij Rijkswaterstaat. “Van 
de tunnelbeheerder wisten we dat de tunneltechnische 
installaties moesten worden vervangen, maar hoe de 
tunnel er na ruim vijftig jaar civieltechnisch echt aan toe 
was, was deels onbekend. Daarom zijn we een onderzoek 
gestart, waarbij we naar allerlei aspecten hebben gekeken. 
Uiteindelijk hebben we ons geconcentreerd op de 
belangrijkste drie ervan: de trekpalen onder de toeritten, 
de dwarskrachtcapaciteit van de tunnel en de kwaliteit van 
de zinkvoegen.”

Meekijken
“Vooral in het voortraject hebben we met een klankbordgroep van 
ongeveer vijftien experts meegedacht over de voors en tegens van de 
verschillende oplossingen”, vertelt Ruben van Montfort, secretaris 
van de COB-commissie Voegen. “Inmiddels volgen we het onder-
zoek wat meer op de achtergrond. Wel woon ik zelf alle inhoudelijke 
overleggen bij om na afloop van het onderzoek – waaraan het COB 
ook bijdraagt – erover te kunnen rapporteren. Op die manier kunnen 
straks ook andere partijen profiteren van de onderzoeksuitkomsten.”

www.cob.nl/voegen

Van links naar rechts: Jeroen Dicker, Ruben van Montfort en Stephan van der Horst. (Foto: Vincent Basler)
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Ruben van Mont-

fort (in het midden 

op de foto) is secreta-

ris van de COB-com-

missie Voegen. Hij is 

in dienst van DEME 

infra waar hij werkt 

als werkvoorbereider 

afzinken. In die rol is 

hij onder andere be-

trokken bij de Blan-

kenburgtunnel en de 

Deens-Duitse Feh-

marnbelttunnel.

Stephan van der 

Horst (rechts op de 

foto) is projectleider 

civiele techniek bij 

Rijkswaterstaat voor 

de renovatie van de 

H e i n e n o o r d t u n n e l 

en voor het Program-

ma Tunnelrenovaties 

Zuid-Holland. Eerder 

was Van der Horst 

betrokken bij de re-

novatie van de Velser-

tunnel.

Jeroen Dicker (links 

op de foto) werkt bij 

Dura Vermeer en is bij 

Savera III werkvoorbe-

reider civiele techniek. 

Namens de aanne-

merscombinatie leidt 

hij het onderzoek naar 

de levensduurverlen-

gende maatregelen 

voor de zinkvoegen.

“De zinkvoegen stonden op 
onze prioriteitenlijst omdat we 
van andere tunnels, zoals de 
Coentunnel en de Rotterdamse 
metrotunnels, weten dat deze 
voegen kunnen lekken of aangetast 
kunnen zijn door corrosie. Daarom 
hebben we in de planfase delen van 
voegen blootgelegd om ze goed te 
kunnen bekijken. Ook hebben we 
bij een paar voegen endoscopisch 
onderzoek gedaan. Hieruit bleek 
dat de voegen nog in redelijke 
staat zijn. Ze dichten goed af, de 
rubberen gina- en omegaprofielen 
(zie kader) zijn nog in goede staat. 
Wel zijn de stalen ankers en bouten 
waarmee de klemlijsten van de 
omegaprofielen zijn vastgezet, 
gecorrodeerd. Op grond daarvan 
hebben we besloten dat de voegen 
niet hoeven te worden vervangen, 
maar de corrosie wel drastisch 
moet worden afgeremd.”

Voorafgaand aan de aanbesteding 
heeft Rijkswaterstaat samen met de 
COB-commissie Voegen een aantal 
potentiële oplossingen bedacht 
voor het remmen van de corrosie, 
met als plan om deze verder uit 
te werken samen met de aanne-
merscombinatie die de renovatie 
uitvoert. De bedachte oplossing 
voor de voegen in de wanden en 
het dak ging uit van het stralen en 
coaten van alle metalen onderdelen. 
Voor de splashzone – het onderste 
deel van de wand dat afwisselend 
nat en droog is en waar de ankers 
en bouten het meest zijn gecor-
rodeerd – dacht Rijkswaterstaat 
eveneens aan stralen en coaten in 
combinatie met het aanbrengen van 
een zogeheten corrosie-inhibitor. 
Dit is een stof die het corrosieproces 
sterk vertraagt. Het toepassen van 
een dergelijk inhibitor stond ook 
op de lijst voor het behandelen van 
de ankers, bouten en klemlijsten 
van de zinkvoegen onder de vloer. 
Verder dacht Rijkswaterstaat aan 
het aanbrengen van bijvoorbeeld 
een wigconstructie om de aange-
taste klemlijsten in de splashzone 
te versterken en de functie van 
de gecorrodeerde bouten over te 
nemen.

Binnen en buiten de tunnel
“Voor het testen van de verschil-
lende maatregelen ging onze voor-
keur sterk uit naar proeven buiten 

de tunnel”, legt Van der Horst uit. 
“Niet alleen omdat proeven in de 
tunnel tot extra afsluitingen leiden 
en werkzaamheden tijdens nacht-
afsluitingen erg kostbaar zijn, maar 
ook omdat zinkvoegen een kritiek 
onderdeel zijn van de tunnel en 
we niet het risico willen lopen dat 
we met testen en proeven onom-
keerbare schade veroorzaken. Door 
proeven buiten de tunnel te doen, 
kunnen we het aantal proeven in de 
tunnel, en daarmee afsluitingen, 
beperken.”

“Als opdrachtnemer konden 
we ons goed vinden in deze 
argumenten en al gauw is het 
plan ontstaan om vooral met 
proefopstellingen buiten de tunnel 
te gaan werken”, stelt Jeroen 
Dicker, werkvoorbereider civiel 
van Savera III. “Bij het uitwerken 
van de oplossingen hebben we 
ons in eerste instantie gericht op 
de toepassing van een corrosie- 
inhibitor. Aangezien we niet alles 
met proefopstellingen kunnen 
testen, zijn we alle reguliere 
onderhoudsnachten – die eens 
in de acht weken plaatsvinden – 
tegelijkertijd met de onderhouds-
aannemer de tunnel ingegaan 
om metingen te doen. De voegen 
onder de vloer staan bijvoorbeeld 
continu vol met water. Om vast te 
stellen of, en zo ja, hoe hard dit 
water stroomt – wat belangrijk 
is voor de haalbaarheid van een 
inhibitor – hebben we er een 
kleurstof aan toegevoegd om 

concentratiemetingen te kunnen 
uitvoeren. Verder hebben we bij 
vijf zinkvoegen gaten geboord 
die we kunnen gebruiken als een 
soort peilbuis om de waterstand 
te volgen. Bij sommige voegen 
blijkt de waterstand te fluctueren 
en verandert ook de concentratie 
van de kleurstof. Deze informatie 
is belangrijk bij het inschatten van 
de werking en toepasbaarheid van 
een inhibitor.”

Dicker vervolgt: “Inmiddels 
hebben we een veelbelovende 
inhibitor gevonden. Deze hebben 
we in een zinkvoeg van de tunnel 
aangebracht en gaan we gedu-
rende een jaar monitoren. Dat 
doen we onder andere om vast te 
stellen of de inhibitor niet weglekt, 
verdampt of te veel wordt aange-
lengd met toestromend water. 
Tegelijkertijd onderzoeken we het 
vloeistofmechanisch gedrag van 
de inhibitor in een proefopstelling 
in het laboratorium van Nebest. 
Hier gaan we onder andere na hoe 
geconcentreerd de inhibitor zich 
verspreidt in een voeg.”

Lees meer
Lees het complete artikel via 

www.cob.nl/verdieping.

Gina en omega
Afzinken is een van de bekendste tunnelbouwmethoden. De tunnel 
wordt hierbij in delen opgebouwd in een bouwdok, waarna de tunnelele-
menten drijvend naar de juiste plek worden versleept om daar te worden 
afgezonken. In het bouwdok worden  de kopse kanten van de elemen-
ten voorzien van een rubber ring, het zogeheten ginaprofiel. Tijdens het 
koppelen van de elementen wordt dit profiel samengedrukt, wat de voeg 
tussen de elementen  waterdicht maakt. Het ginaprofiel wordt gezien als 
een tijdelijke dichting. Daarom  wordt later aan de binnenzijde van de 
voeg nog een omegaprofiel aangebracht als definitieve afdichting.

‘We willen niet het risico lopen 

dat we met testen en proeven 

onomkeerbare schade veroorzaken.’

https://www.cob.nl/verdieping
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Bij traditioneel verticaal toezicht controleert de overheid 
of partijen die in de bodem graven, voldoen aan wet- en 
regelgeving op gebied van milieu, arboveiligheid, graaf-
schadepreventie en openbare orde. Zij doen dat op basis 
van door de overheid verplicht gestelde (administratie-
ve) processen. Horizontaal toezicht biedt daarvoor een 
alternatief. Met onderlinge afspraken tussen bevoegd 
gezag en gravende partijen over het delen van informatie 
kunnen toezichthouders hun beperkte capaciteit gerich-
ter en risicogestuurd inzetten, terwijl de administratieve 
last voor netbeheerders substantieel kan afnemen.

“Horizontaal toezicht is relevant voor elke partij die 
graaft”, stelt Jaap Wijnker, die namens Stantec als pro-
jectmanager aan de pilot verbonden is. “De wet wordt 
volledig gerespecteerd, waarbij de verplichtingen die uit 
wetgeving volgen op een andere manier worden inge-
vuld. Het is niet alleen effectiever en efficiënter, maar 
ook eleganter, omdat de sfeer van wantrouwen rond het 
toezichtproces wordt vermeden. De kern is dat betrok-
ken partijen doen wat zij zichzelf hebben opgelegd. Die 
afspraken worden vastgelegd in een zogeheten control 
framework, dat door de toezichthouder wordt getoetst.” 

De toezichthouder in de pilot is Omgevingsdienst 
IJMond (ODIJmond). Herbert Dekkers van ODIJmond 
geeft aan: “De pilot is bestuurlijk aangekondigd en goed-
gekeurd, ook omdat het hier om redelijk onschuldig werk 
gaat, waarbij duidelijk is dat de administratieve verplich-
tingen die volgen uit het Besluit uniforme saneringen 
(BUS) overgedimensioneerd zijn.”

Disproportioneel
Wijnker: “Bij VodafoneZiggo betekent werken volgens 
het BUS een continue trein van administratieve hande-
lingen ter omlijsting van een simpele activiteit. De korte 
samenvatting van het werk is: ‘zand eruit, kabel erin, 
zand erover’. Maar men heeft te maken met dezelfde 
wetgeving als voor het bouwen van een ondergrondse 
parkeergarage in een stadshart. BUS is er vooral op 
gericht dat de toezichthouder weet wat er gebeurt en 
zo nodig ter plaatse kan komen kijken. Dat laatste kun 
je ook met horizontaal toezicht bewerkstelligen.” Eric 
Jansen van VodafoneZiggo: “Voldoen aan het BUS kost 
VodafoneZiggo vijf miljoen euro aan administratieve 
lasten en 180.000 wachtdagen per jaar. Dat staat niet 
in verhouding tot de risico’s die komen kijken bij onze 
graafwerkzaamheden. De BUS-verplichtingen zijn 
disproportioneel. Het komt voort uit een generieke alge-
mene maatregel van bestuur (AMvB). Met de pilot tonen 
we aan dat een en ander ook met horizontaal toezicht 
kan worden opgelost.”

De genoemde overdimensionering is ook Dekkers 
een doorn in het oog. “Het komt erop neer dat we wel 
belangrijker dingen te doen hebben: we kunnen de 
beschikbare capaciteit beter inzetten om echte pro-
blemen op te lossen. Zo hebben we in de praktijk maar 
weinig zicht op grote grondverplaatsingen. Kortom, we 
willen niet langer op molshopen jagen.”

Lees verder

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

Kabels en leidingen Andere invulling van wettelijke verplichtingen

Horizontaal toezicht in de graafketen kan het graafproces effectiever en efficiënter maken dan met 
traditioneel verticaal toezicht mogelijk is. Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) en VodafoneZiggo 
geven horizontaal toezicht op het gebied van tijdelijke uitplaatsing vorm in een pilot onder 
begeleiding van Stantec.

PRAKTIJK

Herbert Dekkers,
ODIJmond

Wet- en regelgeving in kaart
Dat wet- en regelgeving een project met kabels en 
leidingen kan bemoeilijken, is algemeen bekend 
in de sector. Het komt echter niet altijd door de in-
houd van beleidsregels; vaak ligt er onbekendheid 
aan ten grondslag. Om betrokkenen wegwijs te ma-
ken in de fabels en feiten, heeft het COB-netwerk 
een groeiboek gemaakt dat uitleg geeft over meer 
dan 150 stellingen over wet- en regelgeving voor 
kabels en leidingen.

www.cob.nl/fabelsenfeiten

Jaap Wijnker,
Stantec

Eric Jansen,
VodafoneZiggo
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Geotechniek Baanbrekende binnenstedelijke 
funderingstechniek

De schaarse ruimte in binnensteden leidt steeds vaker tot complexe inpassingsopgaven. 
Nieuwe baanbrekende techniek is nodig om tot haalbare oplossingen te komen. Voor 
nieuwbouwproject Sonate in Den Haag werd een vernieuwende funderingsmethode 
bedacht die het mogelijk maakt een bestaande parkeergarage te handhaven én te voldoen 
aan de strenge eisen ten aanzien van omgevingsbeïnvloeding en hinder.

Aan de Haagse Schedeldoekshaven, ingeklemd tussen 
hoge bebouwing, maken de oude ministeries van Justitie 
en Binnenlandse Zaken plaats voor appartementen. 
Project Sonate omvat twee woontorens: Adagio en Bo-
lero, respectievelijk 90 en 85 meter hoog, met in totaal 
456 huurappartementen. Adagio wordt boven op de 
bestaande Turfmarktgarage gebouwd. Deze tweelaagse 
parkeergarage ligt grotendeels onder het grondwater 
en zou alleen met behulp van omvangrijke bemaling 
en aanvullende kostbare maatregelen gesloopt kunnen 
worden. Ook vanwege de grootschalige logistieke 
operatie die sloop met zich mee zou brengen, is ervoor 
gekozen de bestaande kelder met fundering in stand 
te houden. Dat uitgangspunt leidde tot een bijzonder 
project met uitdagingen waarvoor bewezen oplossin-
gen onvoldoende waren. 

CRUX Engineering en Gebr. Van ‘t Hek moesten samen 
met Van Rossum pionieren en met praktijkproeven 
aantonen dat de beoogde installatiemethode en 
dimensies van de funderingspalen zouden werken. “Bij 
een project als Sonate moet je gezamenlijk optrekken 
om tot goede oplossingen te komen”, vertelt Guido 
Meinhardt over de totstandkoming van het funde-
ringsconcept. “Samen met Van Rossum is dat goed 
gelukt. Ook bouw- en woningtoezicht is al heel vroeg in 
het proces betrokken”, zegt hij over de afstemming die 
nodig was om bij alle betrokkenen draagvlak te krijgen 
voor de innovatie.

Funderingsconcept
De nieuwe fundering voor de woontoren is aangebracht 
dóór de bestaande keldervloer en vormt een tafelcon-
structie die ervoor zorgt dat er geen starre verbinding is 
tussen de bestaande kelder en de nieuwe woontoren, 
waardoor deze elkaar dus niet kunnen beïnvloeden. 
De dichtbebouwde omgeving, met daarin ook WKO-
-installaties, betekent dat de funderingsmethode niet 
mocht leiden tot (tijdelijke) significante verlaging van 
de grondwaterstand. Als extra uitdaging hadden de 
ontwerpers te maken met een groot aantal bestaande 
funderingselementen onder de keldervloer. 

De optelsom van omstandigheden en eisen leidde 
tot een funderingsconcept met grondverdringende 
geschroefde stalen buispalen met niet eerder toege-
paste, relatief grote punt-/buisdiameters (respectie-
velijk 950/760mm). De toepassing daarvan vergde 
een nauwgezette voorbereiding. Om tijdens de sloop 

van de oude bebouwing opdrijven van de keldervloer 
te voorkomen, is puin gebruikt om tijdelijk voldoende 
tegendruk te bieden. Een tijdelijke tussenvloer maakte 
het mogelijk het puin te verplaatsen, de keldervloer 
vrij te maken en tegelijkertijd de tegendruk in stand te 
houden. Na het aanbrengen van een extra (verankerde) 
ballastvloer was er voldoende permanent ‘gewicht’ 
tegen de opwaartse waterdruk en kon het oude gebouw 
gesloopt worden. 

In de nieuwe ballastvloer zijn meteen sparingen aange-
bracht. Daarop zijn tijdelijke stijgbuizen aangebracht. 
Deze zijn gevuld met water, waarna de onderste beton-
vloer van de oude bebouwing doorboord kon worden. 
Daarna zijn door de stijgbuis HEK-buispalen onder 
injectie van grout geboord tot maximaal NAP -27,0 m. 
Gelgevulde balgen zorgden voor een waterafdichting 
tussen de ballastvloer en de HEK-buispaal, waarna 
de stijgbuis kon worden weggehaald. Na een tweede 
dichting op niveau van de werkvloer kon de grote poer 
voor het nieuwe gebouw worden gestort.

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

PRAKTIJK

Guido Meinhardt, 
CRUX

Uitvoering van de paalfundering. (Foto: Gebr. Van ‘t Hek)

Patrick IJnsen, 
Gebr. Van ‘t Hek

https://www.cob.nl/verdieping
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De  

dialoog

In de komende tien jaar moeten tientallen 
tunnels volledig worden gerenoveerd. Ook 
de Vlaketunnel en het Dampoortviaduct in 
Zeeland staan op de renovatieplanning van 
Rijkswaterstaat. Deze renovaties zullen niet 
eerder plaatsvinden dan 2030. Echter, om 
de tunnel en het viaduct betrouwbaar in 
gebruik te kunnen houden, moeten vóór die 
tijd drie installaties (luidsprekers, intercom 
en camera’s) vervangen worden en heeft 
het bewakings- en bedieningssysteem een 
upgrade nodig. 

Waar Rijkwaterstaat traditioneel bij een 
dergelijk project een contract zou voor-
bereiden en een uitvraag zou doen, werd 
vanwege krapte op de markt gekozen 
voor een andere aanpak. “De huidige tijd 
en de opgave waarvoor we staan, vragen 
om samenwerking. Daarbij scheelt deze 
aanpak straks flink wat doorlooptijd”, 
vertelt Boreas Zandberg, portfoliomanager 
bij Programma’s, projecten en onderhoud 
(PPO), Rijkswaterstaat. “We hadden al een 
prestatieonderhoudscontract met Vialis 
voor de tunnel en het aquaduct, waarin de 
upgrade en vervangingen opgenomen zijn als 
activiteiten. Dus zijn we met hen en tunnel-
beheerder Rijkswaterstaat om tafel gegaan, 
om te bespreken hoe we dit project zouden 
kunnen aanpakken en wat dat zou kosten.”

Een ongebruikelijke, maar 
vruchtbare samenwerking
Links Roel Scholten, rechts Boreas Zandberg. (Foto: Vincent Basler)

Roel Scholten is commercieel 

directeur bij Vialis, waar hij de af-

gelopen drie jaar als manager pro-

jecten verantwoordelijk was voor 

de uitvoering van de projecten. 

Daarvoor was hij in verschillende 

rollen aan de opdrachtgevende en 

opdrachtnemende kant betrokken 

bij diverse tunnelprojecten.

Boreas Zandberg is projectma-

nager bij Programma’s, projecten 

en onderhoud (PPO), een van de 

organisatieonderdelen van Rijks-

waterstaat.

Geen eisenpakket
Zo ontstond er een samenwerking zonder 
vast eisenpakket en werd gezamenlijk de 
scope bepaald. “Het is een vraag die Rijks-
waterstaat niet gewend is te stellen en die de 
aannemerij niet gewend is te beantwoorden”, 
vertelt Roel Scholten, commercieel directeur 
bij Vialis. “Voor ons als aannemer heeft 
dit twee grote voordelen. Wij kunnen onze 
expertise al in de voorfase inbrengen en 
meedenken over een scope die ook daadwer-
kelijk realistisch en uitvoerbaar is, wat risico’s 
in de uitvoeringsfase drastisch omlaag 
brengt.” 

Deze samenwerking heeft ook voor Rijks-
waterstaat grote voordelen. “We hebben 
bijvoorbeeld alle kennis en kunde van de 
betrokken diensten vroeg aan tafel, waardoor 
we raakvlakken beter kunnen beheersen.” 

Intensief traject
Gezamenlijk tot een optimale scope komen, is 
nieuw voor alle partijen en dat maakt het soms 
lastig. Scholten: “De scope bepalen zonder 
eisenpakket is intensief en nieuw voor ons. Wij 
zijn gewend om in te schrijven op een in eisen 
vastgelegde vraag, niet om op voorhand een 
prijs te kennen en transparant met beheerder 
en opdrachtgever te schakelen over wat we 
nu precies gaan doen. Veel komt neer op het 
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Een andere manier van uitvragen van Rijkswaterstaat voor de vervanging van installaties van de 

Vlaketunnel en het Dampoortviaduct heeft geleid tot een bijzondere samenwerking met Vialis, 

een VolkerWessels-onderneming. ‘Het is een vraag die Rijkswaterstaat niet gewend is te stellen 

en die de aannemerij niet gewend is te beantwoorden.’

vinden van duidelijkheid, houvast, een ijkpunt. 
Want wat is bijvoorbeeld een een-op-een-ver-
vanging eigenlijk? Hebben we het hier over de 
functionaliteit van de installaties of wil je ze 
technisch een-op-een vervangen? Je moet op 
zoek naar elkaars drijfveren en motivatie. Het 
is een creatieve fase, die moet convergeren 
naar een definitief ontwerp.”

In het bepalen van de scope speelt het 
budgetplafond een grote rol. “Normaal zijn 
eisen heilig, nu probeer je samen binnen een 
budget zoveel mogelijk scope te realiseren. 
Gezamenlijk bekijken we hoe we eisen van 
de Landelijke Tunnelstandaard (LTS) bij 
een-op-een-vervanging praktisch kunnen 
invullen”, aldus Zandberg. “Het is voor ons 
heel belangrijk dat we binnen de budgettaire 
bandbreedte blijven. Het budget moet uitleg-
baar zijn naar de beheerder. Waarop kunnen 
we besparen en hoe? Wat moet en wat is een 
wens? Het is als een voetbalwedstrijd waarin 
de doelen steeds worden verplaatst.” 

Onderwerp van gesprek is ook de risicover-
deling. Tijdens de uitvoering wordt die weer 
meer traditioneel, maar in het voortraject 
niet. “Een goed voorbeeld is de lange levertijd 
van materiaal. Om in maart 2023 te kunnen 
beginnen met de uitvoering, moeten nu al 
spullen besteld worden. Dan heb je het over 

grote sommen geld. Hoe verdelen we de 
risico’s die hiermee gepaard gaan, nu we nog 
geen definitief ontwerp hebben? Allemaal 
zaken die besproken worden”, vertelt Scholten.

Voor Rijkswaterstaat zijn daarnaast de 
parallelle processen een aandachtspunt. 
Zandberg: “Wij moeten ook afstemmen met 
de omgeving. Bijvoorbeeld als de tunnel op 
een bepaald moment tijdelijk moet worden 
afgesloten. Dat moet tijdig worden geregeld, 
terwijl we nog niet precies weten wat we 
wanneer en hoe gaan doen. Ook dat is best 
een zoektocht.”

Cultuur
Uiteindelijk komt veel neer op cultuur, vinden 
beide heren. Op mensen. Scholten: “Het is een 
voortdurende zoektocht naar balans. In een 
dergelijk traject merk je dat bedrijfsculturen 
en werkwijzen elkaar raken. We zijn geen 
van allen gewend zo te werken. We hebben 
daarom de teams ingericht met mensen van 
wie we wisten dat zij ook openstaan voor een 
nieuwe manier van samenwerken.” 

Dat dit specifieke traject succesvol verloopt, 
heeft alles te maken met de top-downbe-
nadering, denken Scholten en Zandberg. 
“Het werkt omdat wij, als het moeilijk wordt, 
elkaar in de ogen kijken en teruggaan naar de 

centrale vraagstelling”, zegt Scholten. “Wat 
was de gezamenlijke vraag en werken we daar 
nog aan, en vooral: vertrouwen en begrijpen 
we elkaar nog?” 

Zandberg: “Ik zie een toekomst waarin 
we meer met dit soort contracten gaan 
werken. We moeten wel, om tunnels open te 
houden.”

Meer informatie
Lees meer via www.cob.nl/verdieping.
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Verduurzaming tunnelverlichting: 
‘We gaan oogsten’
Duurzamere tunnelverlichting is een flinke stap dichterbij. Tunnelontwerpers, -bouwers en 

-beheerders kunnen hun voordeel doen met de resultaten van het COB-praktijkonderzoek naar 

verlaging van verlichtingsniveaus in tunnels met dimbare ledverlichting. De projectgroep zoekt 

naar projecten waar aanvullend onderzoek kan worden gedaan. Deelnemende tunnelprojecten 

krijgen daarbij inzicht in hun eigen besparingspotentieel. 

DUURZA AMHEID

NETWERK&COB
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Gioffry Maduro is 

senior adviseur DB-

FM-tunnels bij Rijks-

waterstaat voor West-

-Noord-Nederland, 

waar hij onder meer 

toeziet op de uitvoe-

ring van de contrac-

ten voor de Gaasper-

dammertunnel en de 

Coentunnel. Binnen 

het COB is hij actief 

als duurzaamheids-

coördinator.

Dennis Makkus is 

bij De Groene Boog als 

engineer werkzaam 

in het team voor de 

energievoorziening 

van de tunneltechni-

sche installaties. Hij is 

in dienst van MCFO als 

technische specialist/

projectleider.

Harry de Haan is 

eigenaar van Elumint, 

projectmanager, con-

sultant en specialist 

tunnelverlichting. Hij 

was en is betrokken bij 

diverse tunnel(renova-

tie)projecten. Binnen 

het COB is hij project-

leider Verduurzaming 

tunnelverlichting.

In samenwerking met aannemerscombinatie De 
Groene Boog van het project A16 Rotterdam, is 
de afgelopen periode onderzoek gedaan naar het 
verlagen van het niveau van de ingangsverlichting 
én van de basisverlichting in tunnels, bij dag en 
bij nacht. De onderzochte maatregelen voor de 
basisverlichting hebben betrekking op tunnels 
waar de doorrijtijd langer is dan zestig seconden. 
“Dat heeft te maken met de zogeheten adapatie-
curve. Je ogen hebben tijd nodig om zich aan te 
passen aan veranderende lichtomstandigheden. 
Bij een kortere doorrijtijd kan de automobilist zich 
niet aanpassen aan lagere lichtniveaus en is het 
bijvoorbeeld niet mogelijk om het lichtniveau in 
het middendeel van de tunnel verder te verlagen”, 
legt Harry de Haan (COB/Elumint) uit. 

Praktijkproeven in de Ketheltunnel. (Foto: Harry de Haan)

De resultaten, die de onderzoekers in afwachting 
van aanvullende praktijkproeven in andere tunnels 
conservatief presenteren, zijn veelbelovend. “Met 
rijproeven in de Gaasperdammertunnel en de 
Ketheltunnel hebben we nieuwe ondergrenzen 
voor het verlichtingsniveau kunnen bepalen”, 
aldus Dennis Makkus (De Groene Boog/MCFO) 
en De Haan. “Het is aan de Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde (NSVV) om te bepalen of 
de onderzoeksresultaten tot aanpassing van de 
Richtlijn Tunnelverlichting leiden.” Dat proces is al 
in gang gezet. De Groene Boog heeft een advies-
verzoek ingediend bij de NSVV, ook met het oog 
op aanpassing van de Richtlijn Tunnelverlichting. 
Een addendum  waarin de onderzoeksresultaten 
zijn omgezet in richtlijnen die energie- en/of 
materiaalgebruik beperken, maakt het mogelijk 
dat ook andere tunnelprojecten de onderzochte 
maatregelen kunnen implementeren. De NSVV is 
betrokken geweest bij het onderzoek en NSVV-ver-
tegenwoordigers hebben ook deelgenomen aan de 
rijproeven. Het addendum wordt in het najaar van 
2022 verwacht.

Winst
In het aanpassen van het verlichtingsniveau zit 
grote winst. De richtlijnen waarop tunnelverlichting 
nu wordt ontworpen, geïnstalleerd en beheerd, 
zijn gebaseerd op gasontladingslampen, terwijl 
moderne ledverlichting een veel breder lichtspec-
trum heeft en betere dimmogelijkheden biedt. 
De proeven bevestigen eerdere experimenten 
waaruit blijkt dat een verlaging van het lichtniveau 
van dertig tot vijftig procent mogelijk is, zonder 
dat dit waarnemingen negatief beïnvloedt. 
Aanvullende praktijkproeven moeten uitwijzen 
met welk potentieel besparingspercentage voor de 
ingangsverlichting tunneleigenaren en -beheerders 
kunnen gaan rekenen. Analyse van de resultaten bij 
de Gaasperdammertunnel wijzen op een maximale 
reductie van meer dan veertig procent. Omdat 
nadere evaluatie nog moet plaatsvinden, is daar 
vooralsnog geadviseerd te kiezen voor maatregelen 
die in de praktijk tot circa vijftien procent reductie 
leiden. Maar ook dat bescheiden resultaat betekent 
al een besparing van 360 MWh op jaarbasis voor de 
vier tunnelbuizen.

Oogsten
“Op basis van het addendum bij de Richtlijnen 
Tunnelverlichting kunnen optimalisaties worden 
meegenomen in tunnelprojecten in heel Neder-
land. We kunnen bijna oogsten”, zeggen De Haan 
en Makkus. De resultaten van praktijkproeven in 
de Gaasperdammertunnel en de Ketheltunnel zijn 
toepasbaar bij een groot aantal tunnelprojecten 
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die zijn uitgerust met dimbare ledverlichting. 
Daarbij hebben de onderzoekers zowel lopende 
nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten voor 
ogen. Ook in jonge tunnels die al met dimbare 
ledverlichting zijn uitgerust, kunnen besparingen 
gerealiseerd worden door instellingen aan te 
passen. “Grijp je kans. De resultaten van het 
onderzoek laten zien dat die kansen er zijn. Met 
een praktijkevaluatie in andere tunnels willen we 
het besparingspotentieel nauwkeuriger in kaart 
brengen”, zeggen de heren. 

Rijtestproeven
“Bij de start van het onderzoeksproject lagen er al 
resultaten van rijproeven in de Gaasperdammer-
tunnel. We hebben een stappenplan gemaakt 
op basis waarvan we nieuwe praktijkproeven 
hebben ingepland. De rijproeven zijn gebaseerd op 
ervaringen uit de jaren negentig, waarbij aan een 
testpanel wordt gevraagd hoe zij de zichtbaarheid 
van verschillende objecten ervaren onder verschil-
lende omstandigheden. Het is een beproefde 
onderzoeksmethode die in eigen land eerder is 
toegepast, maar die we verder hebben dooront-
wikkeld. We hebben voor onze proeven objecten 
van 30x30 centimeter gebruikt die representatief 
zijn voor afgevallen lading. Per proef beschikten 
we over een testpanel van circa twintig personen, 
evenwichtig verdeeld over verschillende leeftijds-
categorieën, waarbij ook rekening is gehouden met 
bijvoorbeeld wel/niet brildragend. Overigens zien 
we in de bevindingen geen verschillen in ervaring 
tussen de subgroepen.” 

Resultaten De Groene Boog
De onderzoeksresultaten laten zien dat voor de 
Rottemerentunnel in het A13/A16-project het 
basisverlichtingsniveau in de centrale zone van de 
2.235 meter lange tunnel verlaagd kan worden. 
Voor de gehele tunnel levert dit een besparing op 
van ongeveer 25 MWh/jaar voor de nachtverlichting 
en ongeveer 50 MWh/jaar voor de dagverlichting. 
De onderzoekers gaan er vanuit dat vergelijkbare 
resultaten haalbaar zijn voor andere tunnelprojecten 
waarbij de doorrijtijd ook minimaal zestig seconden 
bedraagt en waar dimbare ledverlichting beschik-
baar is. Rijproeven in de Rottemerentunnel zullen 
vervolgens moeten uitwijzen welke besparingen op 
de ingangsverlichting behaald kunnen worden.

Laaghangend fruit
COB-duurzaamheidscoördinator Gioffry Maduro, 
werkzaam bij Rijkswaterstaat, is blij met de 
resultaten. “Hoe meer handvatten we kunnen 
bieden, des te makkelijker het wordt voor collega’s 
die geen specifieke verlichtingsexpertise hebben 
om maatregelen te implementeren. Dat geldt niet 
alleen voor Rijkswaterstaat, maar ook voor andere 
tunnelbeheerders.” “Daarbij kunnen wij aan tunnel-
beheerders laten zien dat het relatief eenvoudig is 
om maatregelen te implementeren”, stelt De Haan. 
“Veel verbeteringen kunnen al gerealiseerd worden 
door instellingen te veranderen.”

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

‘Het is een beproefde onderzoeksmethode die in eigen land 

eerder is toegepast, maar die we verder hebben doorontwikkeld.’

Praktijkproeven in de Gaasperdammertunnel. (Foto: Harry de Haan)
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Netbeheerders maken zich zorgen over de impact 
van boomwortels op de integriteit van hun kabels en 
leidingen, terwijl aan de andere kant bomen regelmatig 
onherstelbaar beschadigd raken bij de aanleg en/of 
renovatie van kabels en leidingen. Tegelijkertijd streven 
gemeenten naar meer bomen in het straatbeeld in de 
strijd tegen hitte en verdroging. Dit maakt de opga-
ve helder, duidelijk, actueel en urgent. Hoe kun je de 
verschillende belangen van partijen in de ondergrond 
(dichter) bij elkaar brengen?

Begrip
Duisters: “Wij hebben zorgen over de veiligheid en 
bruikbaarheid van onze gasleidingen op de lange ter-
mijn. Bomen spelen daarin een rol. Het gesprek daar-
over wordt bemoeilijkt doordat we niet altijd dezelfde 
taal spreken. Een gezamenlijke vocabulaire is nodig om 
tot een beter begrip te komen over elkaars belangen, 
zodat alle disciplines in de ondergrond hun eigen plek 
kunnen claimen en invullen.”

“In Tilburg hebben wij te maken met kort- en lang-
cyclisch onderhoud”, vertelt Coppoolse. “Dat laatste 
betekent dat straten er eens in de 35-60 jaar volledig 
uit gaan en dan komen we verschillende netbeheerders 
tegen. Dan zoek je naar een evenwicht, waarbij je ervoor 
zorgt dat alles zijn plek krijgt en maximaal tot zijn recht 
kan komen. In de tussentijd zien we ‘hongerende’ bo-
men in de stad die te weinig ruimte hebben en worden 
we geconfronteerd met dode of omgewaaide bomen als 
gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen in 
de ondergrond. De oorzaak kan liggen in een paar jaar 
eerder doorgefreesde wortel, waardoor je de veroor-

zaker niet meer kunt achterhalen. Dan sneuvelen vol-
wassen bomen die onder andere veel schaduw en dus 
verkoeling bieden en CO2 opnemen. De inwoners zijn 
dan de dupe. Wij zijn als gemeente op zoek naar een 
ondergrondse organisatie van het straatprofiel waarbij 
kabels, leidingen, rioleringen en bomen vriendjes in de 
ondergrond kunnen zijn.

Perspectief
In de dagelijkse praktijk zijn genoeg situaties te vinden 
waarin betrokkenen er onderling moeten uitkomen, 
zoals in de Tilburgse wijk waar Enexis op vijf kilometer 
gasleiding twintig lekkages per jaar had. Een nieuwe 
gasleiding lag voor de hand, maar het verwijderen van 
de monumentale bomen in de wijk niet. Na onderlinge 
afstemming is besloten de oude gasleiding te laten 
liggen en – bij uitzondering – een nieuwe gasleiding 
onder het wegdek te leggen. Duisters: “De leiding lag 
er eerder. De bomen zijn erop gezet. Maar ook dat is 
lang geleden. Je kunt op je strepen gaan staan, maar er 
moet wel een oplossing komen. Daar kom je pas als je 
elkaars taal leert spreken. En je moet aan beide kanten 
flexibel zijn. Als we puur de regels volgen, wordt het 
niets. Kies voor wortelkratten, een gestuurde boring of 
een alternatief tracé, plaats bomen in bakken of kies 
voor een struik in plaats van een boom. Er zijn echt wel 
oplossingen te bedenken.”

Ook Coppoolse benadrukt dat partijen elkaar beter 
moeten leren begrijpen. “Er is een zekere starheid in 
de interpretatie van de manier waarop verschillende 
partijen met bomen omgaan. In Tilburg is het beleid 
dat gezonde bomen altijd moeten blijven staan. Maar 
tot wanneer is een boom gezond? In ons beleid was een 
boom gezond tot hij dood ging. We werken nu aan be-
leid waarbij we kijken naar levensverwachting, waarbij 
het mogelijk wordt om te anticiperen en te werken naar 
een structureel gezond bomenbestand. We werken 
aan een ander begrippenkader. Dat is nodig om goed 
te kunnen oordelen.” Meijer: “In de nieuwste versie 
van het Handboek Bomen is daar al over nagedacht. 
Gemeenten kunnen het gebruiken om objectieve 
besluiten te nemen. En dat is nodig. Bomen zijn emotie 
en daarmee ook meteen politiek. Je moet je keuzes ten 
aanzien van het weghalen of beschermen van bomen 
kunnen onderbouwen. Als je dat niet doet, heb je per 
definitie een slecht verhaal.”

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

Kabels en leidingen Bomen over bomen: wat kan er beter?

In de ondergrond zitten bomen en kabels en leidingen elkaar geregeld in de weg. Maar ze zijn 
allemaal essentieel voor een fijne leefomgeving, dus hoe ga je om met knelpunten? Altijd 
iedereen tevreden stellen, is misschien wat veel gevraagd, maar een betere verstandhouding is 
zeker mogelijk, blijkt uit een verkennend gesprek tussen Marc Meijer van het Norminstituut 
Bomen, Martijn Coppoolse van de gemeente Tilburg en Thijs Duisters van Enexis.

PRAKTIJK

Marc Meijer,
Norminstituut Bomen

Boomwortels vs. kabels en leidingen. (Foto: gemeente Tilburg)

Martijn Coppoolse, 
gemeente Tilburg

Thijs Duisters,
Enexis
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De visie 
van

Appeltje-eitje
Duurzaamheid moet een vast onderdeel 

van ons denken worden. Op het niveau van 

appeltje-eitje. Onze missie om tunnels 

duurzamer te maken, is geslaagd als 

iedereen het van nature doet, zonder 

erbij na te denken. Daarbij gaat het 

over energiereductie, maar ook over 

materiaalgebruik en – als stip op 

de horizon – verbetering van de 

leefomgeving als basis voor ons 

handelen.

We zitten in een duurzaamheids-
transitie. Daarvoor is ook een 
transitie in ons denken nodig. Ten 
aanzien van tunnels worden we 
gedreven door veiligheid en be-
schikbaarheid. Duurzaamheid zal 
op datzelfde niveau een rol moeten 
spelen in onze afwegingen, waarbij 
overigens het een het ander niet 
uitsluit. Je kunt hetzelfde niveau 
van veiligheid en beschikbaarheid 
bereiken, maar wel op basis van 
andere keuzes. Daarbij moeten 
we ons bewust zijn van het feit dat 
allerlei ontwikkelingen die met 
duurzaamheid te maken hebben, 
invloed zullen hebben op hoe wij 
onze tunnels ontwerpen, bouwen 
en beheren. Ik verwacht minder en 
andere technische systemen. We 
zullen tunnels ook in een andere 
context gaan zien, als onderdeel 
van het energiegrid. De benodigde 
transitie in ons denken moet erop 
gericht zijn dat we kunnen blijven 
anticiperen. Kun je systemen 
schrappen? En wanneer is dat 
verantwoord? 

Vanuit de duurzaamheidsdoelen 
voor 2030 en 2050 moeten we 
terug redeneren. Welke acties zijn 
nodig om daar te komen en wie 
is wanneer aan zet? Na heel veel 
onderzoek kunnen we op diverse 
terreinen praktijkproeven doen 
en op basis daarvan usecases 
beschrijven. In de plan-do-check-
-act-cyclus (PDCA) zijn we nu bij 
de D. We willen weten of wat we 
bedacht hebben ook werkt in de 
praktijk. Daar moeten we prag-
matisch mee omgaan. Als er een 
schaap over de dam is, volgen er 
meer. Zo creëer je ruimte voor 
verandering.

Gioffry Maduro is senior adviseur 
DBFM-tunnels bij Rijkswaterstaat voor 
West-Noord-Nederland. Daarnaast is hij 
duurzaamheidscoördinator bij het COB. 



Vier nominaties. Viermaal de beste in hun soort. De jurytoelichting 

bij de Schreudersprijs 2022 staat bol van de complimenten. Het 

project IJboulevard, fietsenstalling en aanvaarbescherming werd 

unaniem tot winnaar uitgeroepen. “De andere drie projecten zijn 

van eenzelfde kwaliteitsniveau en waarde”, aldus de jury, die 

na een door corona gedwongen pauzejaar keuze had uit elf 

ondergrondse bouwprojecten. Het betrof volgens de jury 

een ‘rijke oogst’, waardoor het ‘ook moeilijker was om tot 

de selectie van genomineerden te komen en daaruit een 

winnaar te kiezen.’

Viermaal de beste in hun soort

de Onderbouwing  |  #42

21

COB&NETWERK

Van links naar rechts: Erik Pinas (gemeente Amsterdam), Paul van der Ree (jurylid), Roy Dayala (gemeente Amsterdam), 
Ralf van Leeuwen (Van Hattum en Blankevoort), Frank Kaalberg (jurylid), Jan Jalving (Van Hattum en Blankevoort), 
Danny Esselman (VenhoevenCS), Tjeerd Roozendaal (bestuursvoorzitter), Mandy Korff (juryvoorzitter), 
Cor van Vliet (Van Hattum en Blankevoort), Ellen van Eijk (COB) en Jorik Freeke (Van Hattum en Blankevoort).
(Foto: Vincent Basler)



INTERV IEW | WINNAAR SCHREUDERSSPRI JS 2022

Winnaar met internationale allure
“ We hebben elkaar beter gemaakt”, is de verklaring van Jan Jalving, directeur Integrale projecten 
bij Van Hattum en Blankevoort, en Roy Dayala van het ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam, voor de succesvolle totstandkoming van de IJboulevard achter het Amsterdam 
Centraal. Het project won de Schreudersprijs 2022 met een zeer lovend juryrapport.

Het project IJboulevard omvat een 
ondergrondse fietsenstalling onder 
een nieuwe wandelboulevard langs 
het IJ en een aanvaarbescherming. 
“Het unieke project met internationale 
allure levert een significante bijdrage 
aan de stad, waarbij van de ‘achterkant’ 
van het CS een kenmerkende plek en 
een nieuwe voorkant gemaakt zijn”, 
vat de jury de betekenis van het project 
samen. “Het resulteert op twee fronten 
in een verbetering van de openbare 
ruimte: een vrijgespeeld maaiveld door 
het ondergronds brengen van fietsen 
en de toevoeging van een panorami-
sche wandelboulevard aan het IJ.” De 
combinatie van gevonden oplossingen, 
technische hoogstandjes en werkwijze 
leidt volgens de jury tot ‘een concept 
dat zeker op meerdere locaties – natio-
naal en internationaal – navolging zou 
kunnen krijgen. Het is een potentieel 
exportproduct waarin Hollands glorie 
afleesbaar is in de combinatie van 
fietsen, water en engineering.’

De IJboulevard wordt gerealiseerd in 
een zeer complexe omgeving, naast 
de Michiel de Ruytertunnel, op de 
Noord/Zuidlijn, met indrukwekkende 

hoeveelheden transportbewegingen 
in en rond het werkgebied, zowel op 
land als op het water. Werken in het 
hart van de hoofdstad betekent dat 
aan strenge kwaliteitseisen en voor-
waarden moet worden voldaan. “Alle 
aanvoer van mensen en materialen 
dient over water te gebeuren. Ook de 
duurzaamheidseisen en de eisen aan 
risicobeheersing zijn streng. Zo mag 
de tunnelconstructie van de Noord/
Zuidlijn zich tijdens de bouw en de ex-
ploitatiefase van de stalling en bij een 
aanvaring niet meer dan zes millimeter 
in horizontale en verticale richting ver-
plaatsen”, aldus Cor van Vliet van Van 
Hattum en Blankevoort begin 2021 in 
een artikel in de Onderbouwing. De 
logistieke uitdaging is opgelost met 
een bouwhub aan de noordzijde van 
het IJ en het zoveel mogelijk prefabri-
ceren op een minder hectische locatie 
in het westelijk havengebied. 

De jury van de Schreudersprijs is 
enthousiast over de gevonden oplos-
singen. “Op een complexe stedelijk lo-
catie is een out-of-the-box-oplossing 
ontwikkeld die rekening houdt met 
de aanwezigheid van de Noord/Zuid-

lijn-tunnel en tevens een 
aanvaarbescherming vormt. 

Het bouwen op de Noord/
Zuidlijn is een kunststukje. Er 

is slim gekozen om zaken op af-
stand te doen en productie buiten 

de stad te houden, waardoor de 
overlast van de stedelijke ontwikke-

ling tot een minimum is beperkt.” 

Complex waterbouwproject
De Schreudersprijs is voor Jan Jalving en 

Roy Dayala ‘de kers op de taart’ van een 
effectieve en succesvolle samenwerking. 

“We hebben de prijs vol trots in ontvangst 
genomen. Dat gevoel wordt binnen de hele 
Volker Wessels-organisatie gedeeld”, zegt Jan 
Jalving. “In de vele felicitaties klinkt door dat 
men het een echt Van Hattum en Blanke-
voort- project vindt. Een complex waterbouw-
project dat zowel intern als door concullega’s 
als terechte winnaar wordt gezien.” Ook voor 
Roy Dayala is de Schreudersprijs een beves-
tiging: “Het nieuws over het winnen van de 
prijs hebben we breed binnen de gemeente 
verspreid. Intern heb ik al meer dan tien 
presentaties over dit project verzorgd, met als 
onderliggende boodschap dat je als opdracht-
gever ontzorgd wordt als je met een goede 
aannemer in zee gaat en die ook het vertrou-
wen geeft. We worden in Amsterdam altijd 
een beetje nerveus als het om ingrepen in de 
binnenstad gaat en neigen dan nogal eens 
naar te veel controle. Ik grijp dit project aan 
om te laten zien dat we met een mindset zoals 
die waarmee we de IJboulevard ontwikkelen 
ook ons voordeel kunnen doen bij bijvoorbeeld 
de aanpak van bruggen en kademuren.”

Lees verder

Lees het complete artikel via 

www.cob.nl/verdieping
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Doorsnede van de nieuwe boulevard met fietsenstalling onder water. (Beelden: VenhoevenCS)



Renovatie zinkvoegen metrotunnel 
Rotterdam
Door RET, Ingenieursbureau Rotterdam, Van Hat-
tum en Blankevoort en BAM infra

In januari 2015 kreeg de RET een melding 
van loshangende bekleding in de metro-
tunnel van Rotterdam CS naar Leuvehaven. 
Er bleek sprake te zijn van betonschade 
en het bezwijken van bevestigingen van 
de rubber dilatatieprofielen in meerdere 
voegen. In de afgelopen jaren is in bouw-
teamverband gewerkt aan het zekeren en 
herstellen van de voegen door middel van 
betonreparaties en montage van nieuwe 
stalen fixaties. “In een bouwteam aan 
een klus beginnen, waarvan de precieze 
aard nog niet helemaal duidelijk is, en ook 
onbekend is welke tijdelijke en definitieve 
oplossingen er nodig zijn, verdient een 
groot compliment”, meldt het juryrapport

De tunnel is onderdeel van een van de 
drukste metrolijnen van Rotterdam; af-
sluiten zou grote maatschappelijke impact 
hebben, het werk is daarom tijdens nach-
telijke buitendienststellingen uitgevoerd. 
De jury is lovend over hoe dat is verlopen: 
“De ambitie om het ov-netwerk te laten 
blijven draaien en de inwoners geen 
beperkingen op te leggen, is van grote 
waarde voor de inclusieve stad. Niet alleen 
de werkzaamheden zijn relatief buiten 
beeld gebleven, ook de reiziger heeft er 
weinig van gemerkt en nauwelijks hinder 
ondervonden.”

Een gedegen voorbereiding was vereist. 
Alle oplossingen zijn vooraf getest. De 
jury: “Het hele project draait om risico-
beheersing teneinde te voorkomen dat de 
tunnels grootschalig gaan lekken tijdens 
de renovatie. Het is duidelijk dat het werk 
met veel zorgvuldigheid is aangepakt. De 
jury bewondert de ontwikkeling van crisis-
team naar analyse- en ontwerpteam; hoe 
onderzoek heeft geleid tot oplossingen en 
succesvolle realisatie.”

Nieuwe universiteitsbibliotheek 
in monumentale panden 
Binnengasthuisterrein
Door Universiteit van Amsterdam, BouwRisk, CRUX 
Engineering, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, 
Drees & Sommer, IsolveProblems, Van Hattum en 
Blankevoort en Volker Staal en Funderingen

“De locatie, de archeologie en de kwets-
baarheid van het bestaande monument 
hebben om veel maatwerk en een hoge 
inzet en veel creativiteit van het team 
gevraagd”, zegt de jury over de nieuwe 
universiteitsbibliotheek op het Binnen-
gasthuisterrein in Amsterdam. In opdracht 
van de UvA wordt het monumentale 
Binnengasthuisterrein omgebouwd 
tot de nieuwe universiteitsbibliotheek. 
Werken aan monumentale panden in de 
binnenstad van Amsterdam is een grote 
uitdaging. Helemaal als deze panden on-
derkelderd moeten worden en een geheel 
nieuwe fundering moeten krijgen. 

Door middel van vijzeljukken, gedragen 
door 650 nieuwe funderingspalen, is de 
Tweede chirurgische kliniek voorzichtig 
opgevangen, ontgraven en onderkelderd, 
om vervolgens met een overkapping te 
worden samengevoegd met het Zuster-
huis. Voor het vijzelen zijn de nieuwe 
funderingspalen aangebracht in kleine 
ruimtes met beperkte hoogte. “De uitda-
gende operatie van vijzelen is niet nieuw, 
maar op deze schaal succesvol uitgevoerd 
in een heel kwetsbare en complexe om-
geving. Dat dit in het hart van Amsterdam 
gelukt is, bewijst uitstekend de huidige 
stand van de techniek”, aldus de jury.

Uitdagingen waren de logistiek en de be-
waking van alle kritische binnenstedelijke 
infrastructuur, omliggende monumentale 
panden en de constructieve veiligheid 
van de kliniek zelf. De betrokken partijen 
hebben door samenwerking alle uitda-
gingen in kaart gebracht, afgebakend en 
beheerst. Deze verbouwing levert een 
duurzame, 21e-eeuwse bibliotheek op.

Corbulotunnel RijnlandRoute
Door de provincie Zuid-Holland en Comol5

De Corbulotunnel in de RijnlandRoute 
levert niet alleen een belangrijke bijdrage 
aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en 
de economische ontwikkeling van de 
regio rondom Leiden, maar ook aan het 
ondergronds bouwen in Nederland. Er zijn 
diverse innovaties toegepast. Toen het 
boren van de tunnels nog moest starten, 
werd de VTTI-software aangesloten op 
de verkeerscentrale in Rhoon, ruim drie 
jaar voor openstelling. Een primeur in de 
tunnelwereld. 

De innovaties kwamen tot stand vanuit 
de ambities van opdrachtgever provincie 
Zuid-Holland. Aannemerscombina-
tie Comol5 gebruikt deels beproefde 
oplossingen die niet eerder in Nederland 
zijn toegepast en state-of-the-art-tech-
niek om een tunnel te realiseren waarop 
toekomstige ondergrondse bouwprojecten 
verder kunnen bouwen. 

“De Corbulotunnel laat zien dat we in 
Nederland aangekomen zijn in de fase 
van het oogsten van kennis uit eerdere 
projecten en het optimaliseren en 
doorontwikkelen van dit type bouwwerk”, 
concludeert de jury. “De liefde voor het 
vak is duidelijk zichtbaar in de toepas-
sing van technieken die nieuw zijn voor 
Nederland op deze grote schaal, zoals de 
innovatieve glasvezelverlichting, het plug- 
and-playconcept met de kant-en-klare 
TTI-modules en de optimalisatie van het 
boorproces, ook in de moeilijke omstan-
digheden van het ondiep kruisen van het 
water en zelfs door ernstige verontreiniging 
heen. Het project laat zien dat we deze 
techniek nu echt goed beheersen en 
kunnen blijven verbeteren. De binnen tijd 
en geld uitgevoerde boortunnel is evident 
een schoolvoorbeeld van het stimuleren 
van ondergronds bouwen.”

OOK GENOMINEERD
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Van links naar rechts: Marijn Brugman (Arthe Civil & 
Structure), Alex ter Haar (UvA) en Ad Molendijk (RET). 
(Foto: Vincent Basler)
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Dynamisch gedrag verzonken 
drijvende tunnel

Het idee om een oceaan over te steken door middel van een onderwater gefixeerde zweeftunnel klinkt 

bizar en onwerkelijk maar toch hoeft het niet lang te duren voordat het onderzoek aan de submerged 

floating tunnel (SFT) naar de praktijk gebracht kan worden. Mart-Jan Hemel heeft onderzoek gedaan 

naar het dynamisch gedrag van dit type tunnel in respons op golven en stroming. “Een lastige maar 

mooie uitdaging waar ik met een goed gevoel op terugkijk. Het was dan ook een eer om in 2022 tijdens 

de uitreiking van de Schreudersstudieprijs de publieksprijs in ontvangst te mogen nemen.”

De verzonken drijvende tunnel, submerged 
floating tunnel (SFT), ook bekend als de Archi-
medes-brug, is een conceptueel idee voor een 
tunnel die in het water zweeft, ondersteund 
door zijn drijfvermogen. De tunnel wordt 
onder het wateroppervlak geplaatst, niet te 
diep om hoge waterdrukken te voorkomen, 
maar diep genoeg om blootstelling aan 
extreme weersomstandigheden, zoals golven 
en getijdestroming, of belemmering van het 
scheepvaartverkeer te voorkomen. De tunnel 
wordt op zijn plaats gehouden met tuien die 
verankerd zijn aan de zeebodem. Figuur 1 
geeft een impressie van een SFT met ronde 
doorsnede.

Door golfslag en stromingen zal de tunnel onder 
water gaan bewegen. Bij te grote krachten, 
verplaatsingen en versnellingen kunnen de 
veiligheid en bruikbaarheid van de tunnel in het 
geding komen. Het is dan ook belangrijk om het 
dynamisch gedrag van dit soort type tunnels 
goed te kunnen modelleren en adequate 
voorspellingen te kunnen doen en zo tot een 
geschikt en bruikbaar ontwerp te komen. 

Dynamisch model
In dit afstudeeronderzoek is een model 
opgezet voor het nabootsen van de dynami-
sche respons van een SFT met rechthoekige 
doorsnede in golven en stromingen, te zien 
in figuur 2. In dit model is de tunneldoor-
snede verankerd aan de zeebodem met twee 
hellende tuien. De SFT-dwarsdoorsnede 
is vereenvoudigd als een systeem met één 
vrijheidsgraad waarbij de tunnel roteert om 
rotatiepunt R.

‘De ontwikkeling van het SFT-concept sterk 
vooruitgeholpen’

Wim Uijttewaal, hoogleraar Experimental hydraulics aan de TU Delft, 

sectie Environmental fluid mechanics

STUDENT

Mart-Jan Hemel

PROJEC T

Submerged floating 

tunnel. The dynamic 

response due to fluid-

structure interaction

WA AR

TU Delft en Royal 

HaskoningDHV

Het model wordt uitwendig belast door dempende 
krachten en aandrijvende hydraulische krachten. De 
dempingscoëfficiënten worden door middel van ‘free 
decay’-experimenten gekalibreerd (figuur 3), hierin 
wordt een schaalmodel van een SFT-tunnelseg-
ment in stilstaand water uit zijn evenwichtspositie 
gebracht waarna het al oscillerend tot stilstand komt.

De aandrijvende krachten worden bepaald uit 
metingen aan een schaalmodel van een gefixeerde 
tunnelbuis, belast door golven en stroming. De 
hydraulische krachten op de tunnel in dit model zijn 
bepaald met een vernieuwende techniek waarbij 
de Morrison-krachten over de oppervlaktes van 
de tunnel worden geïntegreerd, bestaande uit een 
dynamische druk, massatraagheid en een weer-
standscomponent.

Het dynamisch systeem van vergelijkingen wordt 
opgelost met de numerieke Runge-Kutta-methode. 
Het dynamische model is uitgebreid gekalibreerd 
en gevalideerd met fysieke modelexperimenten 
die uitgevoerd zijn in een golfgoot in het water-
bouwkundig laboratorium van de faculteit Civiele 
techniek en geowetenschappen, TU Delft.
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Parametrische studies 
De resultaten laten zien dat 
tunnelbewegingen en kabelkrachten 
nauwkeurig voorspeld kunnen 
worden. Bovendien bleek het 
mogelijk om te voorspellen of kabels 
spanningsloos zouden worden. Dit is 
belangrijk om hoge piekbelastingen 
in de tuien te voorkomen.

Het model is rekenkundig snel 
vanwege zijn elegante analytische 
karakter, wat de mogelijkheid biedt 
om verschillende tunnelconfigu-
raties te bestuderen die worden 
belast door een grote verscheiden-
heid aan lineaire golven. Het is 
daardoor mogelijk om het gedrag 
van verschillende tunnelsystemen 
te categoriseren.

Met behulp van het model worden 
de effecten in kaart gebracht van 
enkele belangrijke parameters, 
zoals de golflengte, de onder-
dompelingsdiepte, de verhou-
ding tussen drijfvermogen en 
tunnelgewicht (buoyancy–weight 

ratio, BWR) en de tuienhoek. Er 
is een heatmap gemaakt van de 
rotatiebeweging van de tunnel als 
functie van de golflengte/tunnel-
breedte-verhouding en de hoek 
waaronder de kabels geplaatst zijn. 
Daaruit is gebleken dat bij een hoek 
van 65 graden en een golflengte 
van zevenmaal de tunnelbreedte, 
de ongewenste roterende bewe-
gingen maximaal zijn. Door in een 
vroeg stadium met behulp van 
het analytisch dynamisch model 
verkennende studies uit te voeren, 
kan veel tijd en geld bespaard 
worden in het ontwerpproces.

Meer informatie 

 Lees meer via www.cob.nl/

verdieping.

“Voor het ontwikkelen van een nieuw uitdagend concept zoals een SFT is het noodzakelijk het dynamisch gedrag goed te begrijpen 
door experimenteel onderzoek, analytisch modelleren en numerieke simulaties. De ontwikkeling van het dynamische model door 
Mart-Jan biedt na experimentele validatie de mogelijkheid om zeer snel het gedrag van een SFT onder uiteenlopende condities te 
voorspellen. In korte tijd heeft Mart-Jan het model bedacht, gebouwd en gevalideerd met een verrassend resultaat. Ondanks de ver-
eenvoudigingen en het weglaten van de terugkoppeling van de tunnelbeweging op de waterbeweging, is de voorspelkracht van het 
model erg goed en bruikbaar gebleken voor het snel uitvoeren van parameterstudies. Door zijn zelfstandigheid en snelheid van werken 
gecombineerd met een hoog niveau heeft Mart-Jan de ontwikkeling van het SFT-concept sterk vooruitgeholpen en hebben we ons bij 
de begeleiding vooral kunnen richten op de inhoudelijke details. Voortbouwend op deze studie hebben we inmiddels vervolgstappen 
gezet voor een meer gedetailleerd en realistisch ontwerp van deze innovatie.”

Figuur  1: Impressie van een SFT met ronde tunneldoorsnede verankerd aan de zeebodem met tuikabels. (Beeld: CCCC/HPDI)

Figuur  2 (boven): Dynamisch SFT-model dat met tuikabels aan 
de bodem vastzit en kan bewegen onder invloed van golven. 
Figuur 3 (beneden): Free decay test SFT met 70 graden tui, 
vergeleken met het analytische model. (Beelden: Mart-Jan Hemel)

https://www.cob.nl/verdieping
https://www.cob.nl/verdieping
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< Londen
Zo’n beetje onder de toeristische hotspot Covent 

Garden in Londen (Engeland) ligt een bijzondere 

spa verborgen. In de met kaarsen verlichte 

grotten zijn diverse warme baden te vinden, 

waaronder eentje gevuld met wijn. De ruimtes 

waren onderdeel van het huis van J.M. Barrie, de 

schrijver van Peter Pan. 

> Zürich 
In Zürich (Zwitserland) is een voormalige bierbrouwerij 

getransformeerd tot spa. De gasten komen tot rust in grote 

houten vaten die ooit liters bier bevatten, starend naar de 

originele stenen gewelven in ondergrondse kamers. Het  

verwarmde water komt uit een nabijgelegen bron.

< Bristol 
Afgedankte ondergrondse bankkluizen zijn prima in te richten als spa, zo blijkt in het Engelse Bristol. In de voormalige gewelven zijn behandelkamers, baden en sauna’s ondergebracht. Originele kenmerken, zoals de kluisdeuren, zijn gerestaureerd en 

behouden gebleven. 

Zo  
kan het 

ook!
ondergronds 
ontspannen
Voor de één biedt de frisse buitenlucht de ultieme ontspanning, de ander 
sluit zich liever op in aangename warmte ver weg van de bewoonde wereld. 
Voor die laatste groep mensen zijn er ondergronds veel prachtige plekken te 
vinden waarbij slim gebruikgemaakt is van bestaande ruimtes.

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

Park op het dak

In Delft is in september gestart met de aanleg 
met het eerste deel van het Van Leeuwenhoek-
park. Het park komt te liggen op het dak van de 
treintunnel die sinds 2015 het spoorviaduct 
vervangt dat dwars door de stad liep.

Het parkontwerp is gebaseerd op de Delftse 
grachtenstructuur, met lange waterlijnen en 
korte dwarsdoorsteken. Een licht slingerend pad 
loopt centraal door de glooiende flanken van het 
park. De TU Delft modelleerde op basis van het 
voorlopig ontwerp de effecten van zon en wind 
op gevel en grond. Met deze informatie is het 
ontwerp verfijnd en zijn vooral de posities van de 
bomen zo ingezet dat de effecten van hittestress 
en valwinden beperkt zijn. Het park wordt in een 
aantal fasen aangelegd. Naar verwachting is het 
noordelijk deel van het park in 2025 klaar.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Ondertekening aanleg warmteleiding 
Rijswijk-Leiden

De provincie Zuid-Holland, het ministerie 
van Economische Zaken en Gasunie hebben 
met het ondertekenen van een convenant het 
officiële startsein gegeven voor de aanleg van 
de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk 
naar Leiden.

De leiding is een uitbreiding van WarmtelinQ, het 
warmtetransportnet dat de Rotterdamse haven 
gaat verbinden met Den Haag. De verwachting is 
dat in de loop van 2025 de aanleg van de leiding 
kan starten. Uiteindelijk kunnen circa 50.000 
woningen en andere gebouwen van het aardgas af 
en op een duurzame manier warmte ontvangen.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Mini-Rottemerentunnel in Plaswijckpark

Kinderen kunnen sinds begin juni in het 
Rotterdamse Plaswijckpark door een mini-
Rottemerentunnel racen, hoewel de echte 
tunnel pas in 2025 opengaat.

Bij Rotterdam wordt gewerkt aan een nieuwe 
verbindingsweg tussen de A13 en A16. Belangrijk 
onderdeel is de Rottemerentunnel van ruim twee 
kilometer lang. Een stuk kortere versie is alvast 
gerealiseerd in de verkeerstuin van het Plaswijck-
park. Twee zeecontainers zijn omgetoverd tot 
doorgangen voor skelters, compleet met Schotse 
Hooglander op het tunneldak en brandblussers in 
de tunnel. Ook de Expo A16 Rotterdam is in het 
klein nagebouwd.

 Lees meer via www.cob.nl/verdieping.

Drie COB-publicaties over digitalisering 
in de tunnelsector

Tunneldata ontsluiten en 
delen
Voor optimale beschikbaarheid 
van tunnels is data nodig waar-
mee informatie kan worden 
verkregen over processen met 
betrekking tot onderhoud, 
beschikbaarheid en veiligheid. 
Het COB-netwerk heeft onderzocht welke 
databronnen hiervoor beschikbaar zijn en in 
hoeverre de manier van gegevensverzameling 
gestandaardiseerd kan worden, zodat gegevens 
van verschillende tunnels met elkaar vergeleken 
kunnen worden.

Aantoonbaar veilig meten en 
beslissen
Een tunnel kan pas open voor 
(rail)verkeer als hij ‘aantoon-
baar veilig’ is. Wat dat precies 
inhoudt, of beter gezegd, hoe 
een tunnelbeheerder tot die 
conclusie komt, is onderzocht 
in dit project. Er is in kaart gebracht welke 
informatie van belang is, enerzijds voor de 
actuele status van de tunnel en anderzijds voor 
de lange(re) termijn.

Dashboard voor de tunnel-
beheerder
Een dashboard waarop 
assetdata wordt vertaald naar 
informatie kan tunnelbeheer-
ders ondersteunen bij het 
uitvoeren van hun taken. Het 
COB-netwerk heeft onderzocht 
in hoeverre er behoefte is aan zo’n dashboard. 
Hiertoe zijn de informatiebehoeften in kaart 
gebracht en gerelateerd aan de inrichting van 
een dashboard.

 Alle rapporten zijn gratis te downloaden via 
www.cob.nl/kennisbank.

Impact op beschikbaarheid

In een afstudeeronderzoek aan de HU is on-
derzocht in hoeverre de toename van vervoers-
middelen op elektriciteit of waterstof impact 
heeft op de beschikbaarheid van tunnels.

Wegtunnels zijn ontworpen voor verkeer op 
fossiele brandstoffen. Toch zal de mobili-
teitstransitie geen significante invloed hebben 
op oorzaken van onbeschikbaarheid, zo blijkt uit 
de studie.

 De scriptie is gratis te downloaden  
via www.cob.nl/kennisbank.

Informatiebijeenkomst voor docenten

Het COB maakt zich sterk voor meer jonge 
aanwas in het werkveld ondergronds bouwen. 
Om studenten attent te maken op de kansen 
die het werkveld biedt, organiseert het 
COB op donderdag 13 oktober 2022 een 
informatiebijeenkomst voor docenten. 

Het doel van de bijeenkomst is om docenten 
een beeld te geven van het vakgebied onder-
gronds bouwen en de opgaven die er ook voor 
hún studenten klaarliggen. Zij kunnen de 
vraagstukken benutten voor lessen, stages en 
afstudeeropdrachten, zodat  studenten te weten 
komen dat de kennis en vaardigheden die ze 
tijdens hun studie opdoen, ook van waarde zijn 
voor ondergronds bouwen.

13 oktober 2022 • Stadlab RAUM, Utrecht •  
www.cob.nl/docenten

Meer data voor basismodule cursus 
Tunnelveiligheid

De basismodule geeft cursisten inzicht in en 
overzicht van het vakgebied tunnelveiligheid. 
Voorkennis is niet nodig.

Het COB organiseert de cursusdagen in samen-
werking met PAOTM. Onder het motto ‘doen 
is de beste manier van denken’ wordt op inter-
actieve wijze ervaren wat een incident in een 
tunnel betekent, wie daarin welke rol oppakt, 
welke voorzieningen er zijn, welke wetten en 
regels gelden en hoe escalatie wordt voorkomen. 
Voor sommige cursisten zal dit fundament 
voldoende zijn. Voor wie meer wil weten, zijn 
er verdiepingsmodules specifiek gericht op 
techniek, proces en wet- en regelgeving.

19 oktober en 8 december 2022 • Bij het COB in 
Delft • www.cob.nl/cursustunnelveiligheid

Roadshow Kenniscentrum bodemdaling 
en funderingen

Deskundigen op het gebied van bodemdaling 
trekken door het land om kennis te delen uit 
de toolbox Bodemdaling in steden.

Krijg snel zicht op taken en verantwoordelijkhe-
den, breng oplossingen in beeld met de MKBA- 
systematiek, maak gebruik van modellering, 
ontwikkel een structurele aanpak voor riolering 
in oude binnensteden ... Bij al deze acties en 
meer kunnen de experts van het Kenniscentrum 
bodemdaling en funderingen helpen!

6, 20 en 27 oktober 2022 • Almere, Gouda en 
Leeuwarden • bit.ly/roadshowbodem

R702WP3.1

Welke informatie heeft een tunnelbeheerder 

nodig om de tunnel beschikbaar te stellen?

Aantoonbaar veilig meten 
en beslissen

R702WP4.2

Behoeften van tunnelbeheerders voor 

inzicht in stuurinformatie

Dashboard voor de 
tunnelbeheerder

R702WP5.1

Inzicht in bronnen en werkwijzen om gegevens 

uit tunnels toegankelijk te maken

Tunneldata ontsluiten 
en delen
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Elke student die een bijzonder afstudeerproject heeft afgerond op 

het gebied van ondergronds ruimtegebruik aan een Nederlandse 

hbo- of wo-instelling kan meedoen. Voor de publiekswinnaar en 

eventuele eervolle vermeldingen ligt 500 euro klaar.

>> www.cob.nl/schreudersstudieprijs

Win 2.500 euro!


