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Er zijn maar weinig begrippen die zo vaak in het zakelijk verkeer 

gebruikt worden als ‘infrastructuur’. Het is een begrip dat te pas 

en te onpas wordt gebruikt. Alhoewel bijna elke branche en elke 

beroepsgroep er wel een andere interpretatie op na houdt, is er 

toch een rode draad te herkennen. Meestal wordt met ‘infrastruc-

tuur’ bedoeld het geheel van onroerende voorzieningen, zoals 

onder meer spoorverbindingen, wegen, vliegvelden, havens en 

riolering. 

land toch al niet groot in kan 
zijn. De belangrijkste reden voor 
het groeien van deze collectieve 
trots was de verbetering van de 
infrastructuur, op alle mogelijke 
niveaus. Wonen, werken en 
recreëren werden door infra-
structurele projecten naar een 
hoger niveau getild.

Veranderde tijden
Anno 2009 zijn er nog maar 
weinig mensen die zich 
realiseren dat de wereld er nog 
niet eens zo heel lang geleden 
compleet anders uitzag. Het 
verschil laat zich eigenlijk in één 
woord samenvatten: vooruit-
gang. Onze maatschappij is 
geëvolueerd naar een wereld, die 
in niets meer doet denken aan 
de tijd dat elke nieuwe dag weer 
nieuwe hoogtepunten opleverde, 
en er bijna wekelijks een rood 
lintje doorgeknipt mocht 
worden als er weer een nieuw 
staaltje van technisch vernuft in 
gebruik werd genomen. Nieuwe 
bruggen, snelwegen en tunnels 
volgen elkaar in hoog tempo op. 
De tijden zijn inmiddels 
veranderd. Een nimmer aflatend 

streven naar een verhoging van 
de productiviteit en de verbete-
ring van de concurrentiepositie 
hebben ons land een uitzonder-
lijk hoog welvaartsniveau 
gebracht. En we verbazen ons 
allang niet meer over de 
fantastische infrastructuur die 
ons land rijk is. Sterker nog, we 
beschouwen het als een 
verworvenheid en ergeren ons 
groen en geel als zaken niet 
goed werken of niet naar onze 
zin gaan. Of het nu gaat om het 
feit dat we in een kilometers-
lange file terecht komen of niet 
goed kunnen werken omdat de 
internetverbinding niet werkt. 
De infrastructuur heeft het 
gedaan, en fungeert maar wat 
vaak als de kop van Jut. Een 
belangrijk verschil met vroeger 
is dat de moderne maatschappij 
zich in een glazen huisje 
bevindt. Storingen van welke 
aard dan ook worden immers 
breed uitgemeten in de media. 
Er is geen ontsnappen aan.  
Het is dan ook a fact of life dat 
de hedendaagse, prestatiege-
richte maatschappij geen 
stilstand duldt.

Begin van nieuw tijdperk
Is onze hedendaagse infrastruc-
tuur dan ingehaald door de tijd? 
Het antwoord op deze vraag is 
niet eenduidig. Aan de ene kant 
moet de ontwikkeling van de 
infrastructuur gelijke tred 
houden met de bevolkingsgroei 
en de economische vooruitgang. 
Omdat de stapjes vooruit steeds 
kleiner worden, vormt dat een 
steeds grotere uitdaging. Aan de 
andere kant lijkt het ook wel alsof 
we aan de vooravond staan van 
een mooi nieuw tijdperk. 
Windmolenparken op zee, een 
nieuwe generatie van hyperintel-
ligente tunnels en verbreding van 
de snelwegen bij een groot aantal 
hardnekkige knelpunten in het 
verkeer vormen hopelijk nog 
maar de voorbode. We zijn wel 
weer toe aan nieuwe huzaren-
stukjes. Enerzijds omdat het pure 
noodzaak is, anderzijds omdat 
het ook wel weer eens leuk is om 
met elkaar ergens trots op te 
kunnen zijn. Oftewel infrastruc-
tuur als symbool van hernieuwde 
trots. De grote vraag is welke rol 
de installatiebranche bij dit 
proces kan en wil vervullen en 
welke toegevoegde waarde 
elektrotechniek hieraan kan 
leveren.

De uitdaging aangaan
Voor de bedrijven die de 
uitdaging durven aan te gaan en 
- net als de oude huzaren - voor de 
aanval kiezen, zijn er een aantal 
bruikbare handvatten, die 
richting kunnen geven aan het 
eigen innovatieproces. Deze 
handvatten laten zich min of 
meer samenvatten in twee 
kernbegrippen, te weten 
bedrijfszekerheid en integrale 
benadering. Om te beginnen met 
het eerste: het mag duidelijk zijn 
dat in een economie waarin 
stilstand achteruitgang betekent, 

opdrachtgevers een zeer groot 
belang hechten aan continuïteit 
en bedrijfszekerheid. Het liefst 
100% garantie op 100% bedrijfs-
zekerheid. Nieuwe oplossingen 
van adviseurs en leveranciers 
zullen in elk geval aan deze 
basisvoorwaarde moeten voldoen. 
Wie hier niet in slaagt, heeft in 
dit nieuwe tijdperk geen 
bestaansrecht meer. Het tweede 
kernbegrip, integrale benadering, 
is van een andere orde dan de 
basisvoorwaarde bedrijfszeker-
heid. Het biedt innovatieve 
bedrijven de gelegenheid zich in 
positieve zin te onderscheiden 
van de grijze massa. Het sluit aan 
bij een nieuw besef dat steeds 
meer post vat bij beslissers op  
het gebied van infrastructurele 
projecten. Het is weliswaar 
prachtig als alle afzonderlijke 
onderdelen van een project elk 
voor zich datgene doen waar ze 
voor bedoeld zijn. Het is 
daarentegen veel belangrijker dat 
ze in onderlinge samenhang goed 
functioneren. Kijk maar eens  
naar de tunnel aan de A73 bij 
Roermond. Deze behoefte aan een 
optimale onderlinge samenhang 
verklaart de snel groeiende 
waardering onder opdrachtgevers 
voor een integrale benadering.

Nek durven uitsteken
Bedrijven die hun nek durven 
uitsteken en goed inspelen op de 
hiervoor genoemde behoeften 
aan bedrijfszekerheid en een 
integrale benadering, oogsten 
straks het applaus waaraan we  
in de jaren vijftig en zestig zo 
gewend waren. Over het credo 
voor dit nieuwe tijdperk kan geen 
misverstand bestaan. Simpelweg 
de aanval kiezen en hard werken 
aan de realisatie van nieuwe 
huzarenstukjes. 

Aan deze definitie is in de loop 
van de tijd eigenlijk niets 
veranderd. Des te opvallender is 
het dat het denken over de 
infrastructuur gaandeweg de tijd 
180 graden is gedraaid. Trots 
heeft plaats gemaakt voor 
gemopper. Om de hedendaagse 
negatieve lading van het begrip 
‘infrastructuur’ goed te kunnen 
begrijpen, moeten we eigenlijk 
enkele decennia terug in de tijd. 
In de jaren vijftig en zestig werd 
er min of meer een compleet 
nieuw Nederland opgebouwd. In 
de naoorlogse Lage Landen werd 
het ene na het andere huzaren-
stukje opgeleverd. Een modern 
wegennetwerk zorgde ervoor dat 
we ons snel en veilig konden 
verplaatsen. De Deltawerken 
bezorgden de kustbewoners een 
onbezorgde nachtrust als zware 
najaarsstormen op de Hollandse 
kusten beukten. En forse 
investeringen in ambitieuze 
woningbouwprojecten betekende 
voor veel mensen de kans om 
hun kinderen in een comforta-
bele omgeving op te laten 
groeien. Het was een periode van 
nationale trots. Waar een klein 

aanval
We moeten in de 

Het Huzarenstukje
Het begrip huzaar is van oorsprong Servisch en werd het eerst door 
Hongarije gebruikt. Later werd de term door andere Europese landen 
geïmiteerd. De huzaren waren bontgeklede ruiters die beschikten  
over een grote ruiterkunst. De huzaren werden zo berucht en vermaard 
dat ook in andere legers huzareneenheden werden opgericht.
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 We willen dat de

Het is een komen en gaan van  

patiënten en bezoekers in  

het nieuwe Deventer Ziekenhuis.  

Ondanks de drukte heerst er echter 

een serene rust in de centrale hal.

Enkele revaliderende patiënten 
zijn zichtbaar tevreden over de 
progressie die zij boeken en 
groepjes zittende mensen lijken 
zich zonder morren te schikken 
in wat wachttijd. Is dit het extra 
heilzame effect dat we in de 
toekomst van de nieuwe generatie 
ziekenhuizen mogen verwachten? 
Het nieuwe Deventer Ziekenhuis 
staat min of meer model voor het 
ziekenhuis van de 21ste eeuw. Een 
uitgesproken opvatting over de in-
vulling van de ziekenhuis-infra-
structuur ligt hieraan ten 
grondslag.
“Er is op dit moment al regelmatig 
sprake van een patiëntenstop,” 
weet Cees van Mil. Hij is met zijn 
collega Marien Breedijk intensief 
betrokken geweest bij de 
nieuwbouw. Als technisch 
coördinator respectievelijk 
projectleider binnen het 
Projectbureau Nieuwbouw hebben 
zij deels aan de basis gestaan van 
het vernieuwende zorgconcept 
van het Deventer Ziekenhuis. “De 
extra toeloop van patiënten na de 
officiële ingebruikname november 
vorig jaar is een duidelijk signaal 
dat mensen goed te spreken zijn 
over het vernieuwde Deventer 
Ziekenhuis,” aldus Van Mil.

Heilige huisjes slechten
Volgens technisch coördinator  
Van Mil stoelen zowel het 
zorgconcept als de inrichting van 
het Deventer Ziekenhuis op een 
aantal basale uitgangspunten.  
“Het belangrijkste uitgangspunt is 
wel dat de patiënt bij alles centraal 
staat. En niet de zorgverlener of de 
techniek. Alles moet dienend dan 
wel ondersteunend zijn aan de 
patiënt. Hierbij zijn belangrijke 
vernieuwingen van de interne 
infrastructuur gerealiseerd. Laat  
de patiënten bijvoorbeeld 
parkeren onder het ziekenhuis en 
de personeelsleden wat verder 
weg. Het lijkt een open deur, maar 
als je goed kijkt naar hoe de 
meeste ziekenhuizen functione-
ren, is dit vaak niet het geval. Er 
zijn nog wel wat heilige huisjes te 
slechten in de medische wereld. Zo 
hebben we veel discussies moeten 

voeren met de medische staf om 
hen te overtuigen van een aantal 
zaken.” Als voorbeeld noemt de 
technisch coördinator de situering 
van de werkkamers van specialis-
ten. “Deze zijn het grootste deel 
van de tijd onbezet. Is het dan 
verstandig om die te plaatsen in 
het hart van het patiëntengebied? 
Wij hebben ons dan ook sterk 
gemaakt voor een strikte scheiding 
van front office en back office.  
Het is belangrijk om de schaarse 
ruimte zo effectief mogelijk te 
benutten. Dit konden we alleen 
realiseren door zaken die niet 
direct met de patiëntenzorg van 
doen hebben, te verplaatsen naar 
een bovengelegen verdieping of in 
elk geval naar een deel van het 
ziekenhuis waar de patiënt niet 
hoeft te zijn. Hierdoor wordt het 
partiëntengebied veel efficiënter 
ingezet.” Een ander heilig huisje 

betreft volgens Van Mil de 
ondersteunende diensten binnen 
veel ziekenhuizen. “Men heeft de 
neiging om zaken goed voor 
zichzelf in te regelen en te 
redundant uit te willen voeren. 
Maar veertig stopcontacten in een 
pendel is gewoonweg belachelijk. 
Tien blijkt al meer dan voldoende. 
En waarom moet er op elke kamer 
een röntgenstopcontact op telkens 
een aparte groep aanwezig zijn? 
Het is zeer, zeer uitzonderlijk dat 
er een röntgenfoto op een 
verpleegafdeling gemaakt moet 
worden. Laat staan dat het op 
meerdere kamers tegelijkertijd 
gebeurt.”

Vier ringen op basis van zorgbehoefte 
Het Deventer Ziekenhuis is 
ingericht volgens een vier 
stromen model. Cees van Mil 
hierover: “We hebben de zorg in 
vier categorieën ingedeeld, te 
weten acute, urgente, electieve  
en chronische zorg. Deze vier 
categorieën vragen elk om een 
andere bejegening van de 
patiënten. Afhankelijk van de 
duur van een controlebezoek  
of van een behandeling hebben 
we een indeling in vier ringen 
gemaakt. Iemand die even  
bloed moet laten prikken, kan  
dit doen in de eerste ring,  
dichtbij de entree. Vergelijk dit 
eens met de situatie van de 
oudbouw, waar patiënten soms 
tien minuten moesten lopen  
voor een behandeling van vier 
minuten. Langdurende contacten, 
zoals het maken van een longfoto 

of het uitvoeren van nierdialyse, 
werden daarentegen in de 
buitenste ring behandeld.”
Maximale flexibiliteit door slimme 
infrastructuur
“Bij het maken van de nieuwbouw-
plannen hebben we ontzettend 
gehamerd op maximale flexibili-
teit.” Cees van Mil maakt een verge-
lijking met een bedrijfsverzamelge-
bouw om een en ander te 
verduidelijken. “In feite kun je een 
ziekenhuis zien als een verzame-
ling van een groot aantal 
zelfstandige ondernemingen; de 
verschillende maatschappen, die 
elk vaak zelfstandig acteren. Het 
grote risico daarbij is dat elk van 

deze maatschappen geen of 
minder oog heeft voor het grotere 
geheel. Harmonisatie van de 
inrichting van poli’s staat dan ook 
vaak niet bovenaan de prioriteiten-
lijst. De poliklinieken worden  
vaak op de eigen werkprocessen 
ingeregeld. Eén van de logische 
uitvloeisels is dat er in een 
ziekenhuis bijna altijd wel 
verbouwd wordt. Bij de nieuw-
bouw hebben wij dan ook 
gestreefd naar maximale 
flexibiliteit. Afgezien van enkele 
zeer specifieke poli’s, zoals de 
KNO-afdeling of de afdeling 
oogheelkunde, is het zeer wel 
mogelijk om poli’s een meer 
universeel karakter te geven. Dit 
biedt het voordeel dat er geschoven 
kan worden tussen poli’s zonder 
dat er ingrijpende verbouwingen 
nodig zijn. Dit kan structureel zijn, 
als een poli bijvoorbeeld uit het 

jasje groeit, maar ook incidenteel. 
Als de donderdag bij poli A een 
drukke dag is, terwijl poli B dan 
juist capaciteit over heeft, kun je 
op die dag slim ruimte uitwisselen 
tussen die twee poliklinieken.”
Elektrotechniek
Croon Elektrotechniek heeft 
getekend voor de installatie en 
het in bedrijfstellen van alle 
zaken op elektrotechnisch gebied. 
Daarnaast heeft Croon meege-
dacht over noodzakelijke 
aanpassingen van het ontwerp. 
Cees van Mil blikt tevreden terug 
op de langdurige samenwerking 
met ’s lands grootste in elektro-
techniek gespecialiseerde 

dienstverlener. “Croon is een zeer 
gedegen bedrijf. De mensen die er 
werken weten echt waarover ze 
het hebben. Men doet geen vage 
of loze beloftes en is zeer 
zorgvuldig in de uitvoering.  
Wat ze doen, daar staan ze ook 
echt voor de volle 100% achter. 
Deze degelijkheid past uitstekend 
bij het Deventer Ziekenhuis, dat 
ook een dergelijke uitstraling 
ambieert. Ook werkte het fijn dat 
Croon, ondanks een scherpe 
inschrijving op de openbare 
aanbesteding, coulant en redelijk 
is omgegaan met meerwerk. Ik 
maak nog wel eens mee dat daar 
eindeloze discussies over 
ontstaan,” zo schetst de ervarings-
deskundige op dit vlak het meer 
gangbare scenario.

EU-demon-
stratieproject
Het nieuweDeven-
ter Ziekenhuis is 
mede gefinancierd 
met een EU- 
subsidie. Het is 
hiermee het 
grootste van de 
vijf demonstratie- 
projecten binnen 
het Europese 
project ‘Hospitals’. 
Andere zieken- 
huizen binnen  
dit project zijn 
gerealiseerd in 
Italië, Polen, 
Denemarken en 
Duitsland.

Energiebesparing

In het Deventer 
Ziekenhuis kan  
wel 45% bespaard 
worden op de 
energiekosten, 
oftewel €400.000 
op jaarbasis. Om 
deze besparing te 
kunnen realiseren 
wordt onder 
andere gebruik 
gemaakt van 
Warmte-Koude-Op-
slag in de bodem 
met behulp van 16 
strategisch over het 

terrein verdeelde 
bronnen. Het totale 
energieconcept is 
gebaseerd op de 
Trias Energetica. 

Dit model 
onderscheidt de 
volgende drie 
stappen:
1. Beperken van 

energieverbruik 
door verspilling 
tegen te gaan. 
Een goede 
isolatie van de 
schil van het 
gebouw speelt 
hierbij een 
belangrijke rol;

2. Zo veel mogelijk 
gebruikte 
energie 
terugwinnen;

3. Beperken van 
gebruik van 
fossiele 
brandstoffen 
dankzij de inzet 
van alternatieve 
energiebronnen.

patiënt
lekkerzich                          voelt
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ANWB- HOOFDDIRECTEURGUIDO VAN WOERkOM 

Alhoewel de cijfers over het laatste 

half jaar duiden op een lichte daling 

van de filedruk, blijft de verkeers-

drukte een bron van ergernis voor 

weggebruikers. En waar automobilisten 

er misschien nog wel in slagen om zich 

voor te bereiden op het gegeven dat ze 

moeten aansluiten in de file, leidt met 

name de onvoorspelbaarheid van de 

reistijd door incidenten tot grote erger-

nis. Menig automobilist herkent het 

beeld van recente afsluitingen van 

complete snelwegen als gevolg van 

malheur met vrachtwagens.

friends of
huwelijk?

M

	 Best
verstands

oeten we in Nederland leren leven met  
de verkeersdrukte of schijnt er toch licht 
aan het eind van de tunnel? En welke rol 
is er hierbij weggelegd voor de infra-
structuur en wat kan de automobilist 

zelf bijdragen aan een betere doorstroming? 
Beleidsmakers van de ANWB worden dagelijks met 
hun neus op de feiten gedrukt. De situering van het 
hoofd kantoor in Wassenaar, in de schaduw van de 
verkeerssluier rondom de Hofstad, zorgt daar wel 
voor. ANWB- hoofddirecteur Guido van Woerkom 
gelooft in een symbiose van slimme aanpassingen 
aan de infrastructuur en een gedragsaanpassing  
van de weggebruiker.
 
Hoe sterk is volgens u het verband tussen infrastructuur  
en mobiliteit? 
“Zonder infrastructuur is er geen mobiliteit 
mogelijk. Je hebt iets nodig om gebieden en 
plaatsen met elkaar te verbinden om mensen en 
goederen te verplaatsen. Infrastructuur is een 
onmisbaar element bij de ruimtelijke ordening. 
Heel vroeger ging het dan bijvoorbeeld om 
trekvaarten, waarin schuiten door paarden werden 
voortgetrokken vanaf het naastgelegen jaagpad. 
Vandaag de dag ligt de nadruk sterk op het 
wegennet en het stimuleren van een vlotte en 
veilige doorstroming van het verkeer.”

“Zonder infra
structuur is er 

geen mobiliteit 
mogelijk” 
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de totale omgeving, inclusief de karakteristieken van 
de aan- en afvoerwegen.”

Staat het bedrijfsleven in Nederland dan aan de zijlijn?
“Absoluut niet. Het bedrijfsleven is vaak de warmste 
pleitbezorger voor nieuwe infrastructurele projecten. 
Denk alleen maar eens aan het laatste stukje van de 
verlengde A4 tussen Delft en Rotterdam. Daar praten 
we al vijftig jaar over, maar als het aan het bedrijfsle-
ven ligt, wordt morgen gestart met de aanleg. Ook 
constateer ik een tendens dat bedrijven, al dan niet in 
collectief verband, meebetalen aan infrastructurele 
verbeteringen, die in hun belang zijn. Zo heeft 
supermarktconcern Maxis de afslag naar haar 
vestiging aan de A1 bij Muiden mede gefinancierd. 
Ook zijn er voorbeelden van zogeheten doelgroepstro-
ken, die door het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door de 
wegtransporteurs, zijn gefinancierd.”

Gelooft u in het concept  van de ondergrondse stad,  
zoals dat enige tijd terug is bedacht voor Amsterdam?
“In Canada kun je zien dat zo’n concept bestaans-

recht heeft. In een stad als Toronto bijvoorbeeld speelt 
een deel van het leven zich ondergronds af omdat 
daar met recht een tweede infrastructuur onder de 
grond is ontwikkeld.  Maar daar vind je dan ook echt 
alles onder de grond, van shopping.  
mall tot entertainment en parkeergelegenheid.  
We moeten echter niet uit het oog verliezen dat de 
situatie in Canada anders is dan bij ons. Als gevolg 
van de strenge winters is het daar gedurende een deel 
van het jaar moeilijk en onaangenaam om je 
bovengronds te verplaatsen. Daarnaast heb je ook  een 
bepaalde bodem die ondergronds bouwen mogelijk 
maakt. Juist om die reden vind ik Amsterdam niet zo 
gelukkig gekozen als mogelijke locatie voor een 
ondergrondse stad. Daarnaast denk ik  dat één van de 
belangrijkste voorwaarden om zoiets van de grond te 
krijgen is dat er een flinke dichtheid en schaalgrootte 
voor nodig is. Alhoewel Nederland een dichtbevolkt 
land is, kun je je afvragen of we voldoende schaal-
grootte hebben  
voor dit soort ingrijpende concepten. We hebben  
nu eenmaal geen miljoenensteden.”

Wat vindt u de belangrijkste bottleneck ten aanzien  
van de infrastructuur in Nederland? 
“Er zijn er meerdere, maar in zijn algemeenheid vind 

en het regionale verkeer elkaar dwars zitten.  Door 
het grote aantal op- en afritten gebruikt het lokale 
verkeer de snelweg vaak voor korte ritjes. Andere 
mogelijkheden, via provinciale wegen, zijn er meestal 
niet. Alle verkeer komt op de snelweg samen. Dat 
leidt bij de geringste verstoring tot files waar alle 
weggebruikers de dupe van zijn.  Om het aantal 
filekilometers op de snelwegen terug  te dringen is 
het belangrijk dat regionaal verkeer via regionale 
wegen wordt afgewikkeld. De snelweg wordt dan het 
exclusieve domein van het lange- 
afstand-verkeer. Daar waar regionaal en lange- 
afstand-verkeer noodgedwongen van dezelfde weg 
gebruik moet maken, worden deze verkeersstromen 
van elkaar gescheiden.”

Dit brengt ongetwijfeld ingrijpende aanpassingen van  
de huidige infrastructuur met zich mee? 
“Voor het ombouwen van het snelwegnet tot 
‘intercitynet’ valt dit wel mee. Je hebt het dan primair 
over het terugbrengen van het aantal op- en afritten. 
Het aanpassen van het regionale wegennet vergt meer 
inspanningen. Op zich zijn er geen nieuwe verbindin-
gen nodig. Wel moeten bestaande verbindingen sterk 
worden verbeterd. Daar zijn ongelijkvloerse kruisin-
gen nodig, moet het aantal rijstroken worden 
verdubbeld en zal de snelheid van de doorstroming 
omhoog moeten. Om te voorkomen dat er bij de 
overblijvende op- en afritten alsnog problemen 
ontstaan – bijvoorbeeld als de staart van een file op de 
afrit van een autosnelweg de doorstroming van die 
snelweg blokkeert – is het een optie om zogenoemde 
opstelplaatsen te introduceren.  Daar kan de 
automobilist rustig afwachten tot er weer  wegcapaci-
teit vrijkomt.”

“Nederland is
een kennisland

pur sang”

ik dat er te weinig aandacht is voor ketenmobili-
teit. Het is belangrijk om het voor mensen 
mogelijk te maken om onderweg van vervoermid-
del te wisselen. Het inpassen van  
de infrastructuur vraagt dan ook om een goede 
interactie met de ruimtelijke planning. Een 
project als RandstadRail is mooi, maar als de 
bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden van 
de belangrijkste haltes te wensen overlaten, is dat 
hartstikke jammer. Andersom zie je soms ook een 
doorgeslagen focus van bedrijven en organisaties 
om zich te vestigen in de directe nabijheid van een 
station, zodat het goed per openbaar vervoer 
bereikbaar is. Dat is op zich wel goed, maar je mag 
niet uit het oog verliezen dat de locatie ook goed 
per auto bereikbaar moet zijn.”

Hoe is het mogelijk dat zo’n integrale visie bij infrastructu-
rele projecten soms geheel lijkt te ontbreken?
“Het gemis van een integrale aanpak is vaak terug te 
voeren op de betrokkenheid van verschillende 
regionale overheden en daarmee een scheiding van 
budgetten en verantwoordelijkheden. De Ministeries 
van VROM en VenW die bij dit soort projecten 
betrokken zijn, zouden meer naar elkaar toe moeten 
groeien en in gezamenlijkheid moeten  optrekken. 
Zo’n meer gezamenlijke benadering komt het 
ontstaan van integrale concepten zeker ten goede.  
Daarnaast zouden  
partijen zich meer moeten laten leiden door 
werkelijke behoeftes en wat meer aandacht besteden 
aan de onderbouwing van keuzes.”

Infrastructuur vervult een spilfunctie als het gaat om het 
optimaliseren van de mobiliteit. Maar welke bijdrage kunnen 
verkeersdeelnemers er zelf aan leveren?
“Nederland is een kennisland pur sang. Ik schat dat 
onze economie voor 50% uit kenniswerkers bestaat. 
Deze groep kan uitstekend vanaf een andere locatie 
dan vanaf het kantoor werken. Ook is deze groep niet 
zo gebonden aan een ‘negen tot vijf’-regime. Met 
andere woorden; deze mensen kunnen veel flexibeler 
zijn en hoeven niet tijdens de spits in de file te staan. 
Het laatste half jaar bespeur ik gelukkig een positieve 
gedragsverandering op dit vlak. Dit soort processen 
heeft ook tijd nodig. Zowel werkgevers als werkne-
mers moeten eraan wennen en wederzijds vertrou-
wen ontwikkelen. Maar ook zaken als het plannen 
van vergaderingen op tijdstippen dat mensen niet 
tijdens de spits in de auto hoeven te zitten, helpen om 
de filedruk te verminderen.”

Er is de laatste tijd veel aandacht voor het concept van  
het robuuste wegennet. Wat houdt dit precies in?
“Een belangrijk deel van de files op autosnelwegen 
wordt veroorzaakt doordat het lange-afstand-verkeer 

vlotkunnen we op het gebied van infrastructuur  
iets leren van het buitenland?
“Natuurlijk is het goed om te volgen wat de ontwikke-
lingen in het buitenland zijn. Wat het lastig maakt 
om succesvolle mobiliteitsconcepten over te nemen, 
is dat Nederland zich eigenlijk nauwelijks laat 
vergelijken met welk land dan ook. We zijn een zeer 
dichtbevolkt land met een sterke economie en een 
kwalitatief hoogstaande infrastructuur. We maken zo 
intensief van onze wegen gebruik en we rijden zo 
dicht op elkaar, dat een klein incident al tot enorme 
files kan leiden. De bebouwing wordt steeds dichter. 
Kijk maar eens naar de rondwegen in de Randstad. 
Omdat de steden steeds meer uitdijen, verworden de 
rondwegen als het ware steeds meer tot een 
doorgaande weg door de stad. In het buitenland 
wordt dit vaak opgelost door één of enkele nieuwe 
rondwegen aan te leggen. In Nederland is dit echter 
planologisch zeer moeilijk inpasbaar. Je hebt bijna 
overal wel te maken met woon- of met recreatiebelan-
gen. De uitbreiding van de capaciteit van de 
Coentunnel is daar een mooi voorbeeld van. Het vergt 
zeer veel overleg met alle belangengroepen om tot 
een oplossing te komen, die voor iedereen aanvaard-
baar is.”

Wat vindt u het belangrijkste verschil in benadering als u de 
situatie in Nederland vergelijkt met die in het buitenland?
“Als gevolg van de verdichte structuur in Nederland 
lopen wij als het ware altijd achter de feiten aan. Als 
het verkeersaanbod en in de slipstream de files 
groeien, dan gaan we bekijken hoe we knelpunten 
kunnen wegnemen. Een positieve uitzondering 
hierop vind ik de tramverbinding die is aangelegd 
naar IJburg. Daar is goed geanticipeerd op een nieuwe 
situatie in wording. Wat we eigenlijk nodig hebben is 
een meer integrale benadering. Alhoewel het niet 
reëel is om een vergelijking te maken, kunnen we 
best leren van de situatie in China. Daar worden 
compleet nieuwe steden ontwikkeld inclusief een 
passende infrastructuur die is berekend op de groei. 
Toegegeven, in Nederland is dit niet aan de orde 
omdat we simpelweg de ruimte missen om zo te werk 
te kunnen gaan. Maar we kunnen wel iets overnemen 
van het gedachtegoed van integrale benadering. In de 
Verenigde Staten wordt weer nadrukkelijker gekeken 
naar de wijze waarop een nieuw te vestigen bedrijf in 
de bestaande infrastructuur past. Daar is het ook heel 
normaal dat bedrijven zelf een bijdrage, vaak 
financieel, leveren aan de locale infrastructuur. Als ik 
dan naar Nederland kijk en bijvoorbeeld hoor dat 
IKEA weer een grote vestiging aan de snelweg bij 
Zwolle gaat openen, dan houd ik mijn hart vast. Als je 
ziet wat een impact de IKEA-vestiging in Delft, met 
zeer regelmatig filevorming ter hoogte van de afslag, 
heeft op de doorstroming van de A13, dan vind ik dat 
je eerst goed moet kijken naar de infrastructuur van 
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veiligHoe denkt u dat de infrastructuur in Nederland 
er over 30 jaar uit ziet?
“In basis staat die infrastructuur er nu al. 
Ik verwacht niet dat daar zaken 
spectaculair in gaan veranderen. Wel 
verwacht ik een belangrijkere rol van de 
techniek. De duurdere auto’s zijn nu al 
uitgerust met adaptive cruise control. In 
de toekomst zullen dat soort concepten 
meer gemeengoed worden. Een situatie 
waarbij auto’s en vrachtwagens zich, 
bijvoorbeeld geholpen door infrarood-
technieken, als het ware in treintjes over 
de snelweg voortbewegen, zie ik hier nog 
niet zo snel ontstaan. In dat opzicht blijft 
het een groot nadeel dat Nederland zo’n 
klein, druk land is. Ik ben overigens wel 
van mening dat de overheid niet moet 
doorslaan als het erom gaat zaken over te 
laten aan marktpartijen. Publiek-private 
samenwerkingen zijn prima. De ervaring 
wijst immers uit dat het mogelijk is om 
15 tot 18% goedkoper te bouwen dankzij 
pps-projecten. Bovendien worden deze 
projecten tijdig opgeleverd. Maar laat 
niet alles over aan de markt. Hier hebben 
we al eerder de rekening voor betaald. 
Kijk maar eens naar de woningbouw. 
Doordat de schuurtjes en bergingen daar 
plaats maakten voor balkonnetjes, 
hadden veel mensen geen ruimte meer 
om hun fiets te stallen. De consequentie 
is dat mensen de fiets ook niet meer 
gebruiken. Daarnaast pleit ik ervoor om 
in de toekomst meer ruimte te bieden 
aan vernieuwende vervoersconcepten. Zo 
zou ik de hogesnelheidsbus van Wubbo 
Ockels  weleens in bedrijf willen zien 
tussen Breda en Utrecht. Zo’n concept is 
eenvoudiger te verwezenlijken dan weer 
een nieuwe railverbinding aan te 
leggen.”

Verwacht u nog een doorbraak in de kip-ei 
situatie ten aanzien van de elektrische auto?
“Ik vind dat je anders tegen deze materie 
aan moet kijken. Natuurlijk, het feit dat 
het laden van de accu nog veel haken en 
ogen heeft, stimuleert partijen niet om 
vol te investeren in de elektrische auto. 
Hetzelfde geldt overigens  voor de 
waterstofauto. Het opbouwen van een 
wereldwijk netwerk van waterstofpom-
pen kost veel geld en tijd. Zolang er 
echter geen pompen zijn, heb je niets aan 
een waterstofauto en zolang er geen 
waterstofauto’s zijn, wil niemand 
investeren in een infrastructuur voor 

waterstof. Maar even terug naar de elektrische auto; 
je kunt je ook eerst afvragen of je wel een wijd 
vertakt netwerk van oplaadpunten nodig hebt. Je 
kunt ook met andere ogen naar het accuconcept 
kijken en nadenken over alternatieve accutechnie-
ken. Je ziet gelukkig verschillende initiatieven op 
dit vlak. Interessant is het feit dat het Chinese 
bedrijf Build Your Dreams, dat haar oorsprong heeft 
in de accu-industrie, is toegetreden tot de automo-
bielmarkt.  Zo’n partij heeft weer een compleet 
andere achtergrond en kan anders tegen de materie 
aankijken. Overigens zet de Japanse automobielin-
dustrie nog vol in op het optimaliseren van de 
hybrides en zet de Duitse auto-industrie haar 
kaarten op het vergroten van het vermogen met 
minder benzineverbranding. Voor wat betreft de 
elektrische auto zou het me niet verbazen als er in 
de toekomst abonnementsvormen ontstaan, waarbij 
berijders hun lege accu bij een oplaadstation 
kunnen laten vervangen door een volle.”

Over elektriciteit gesproken; welke mogelijkheden ziet u 
voor de elektrotechnische industrie?
“We zijn al heel ver met de benutting van het 
bestaande wegennet. Optimalisatie gaat met steeds 
kleinere stapjes. We kunnen nog wel progressie 
boeken met het snel vrij maken van de weg bij 
ongelukken. In alle gevallen geldt dat de beschik-
baarheid van informatie van groot belang is. 
Elektrotechniek vervult hierbij een sleutelrol. Er 
rust overigens wel een zware verantwoordelijkheid 
op degenen die al deze informatie moeten 
omzetten in bruikbare aanwijzingen voor 
weggebruikers. Hiermee bedoel ik dat de informa-
tie wel juist en geloofwaardig moet zijn. Als een 
automobilist op de A13 wordt geïnformeerd dat het 
nog 14 minuten duurt tot aan de ringweg van 
Rotterdam en het blijkt in de praktijk 23 minuten 
te zijn, realiseer je weinig draagvlak voor deze 
vorm van informatieverstrekking. Als dat een paar 
keer gebeurt, moet je niet gek opkijken als iemand 
tegen het advies in toch via de A4 richting 
Amsterdam rijdt in plaats van via de A44. Overi-
gens verwacht ik dat het niveau van de techniek in 
de toekomst nog verder wordt verhoogd. De 
kanttekening daarbij is overigens dat techniek 
mooi is, zolang het goed functioneert. Ondanks de 
vele goede voorbeelden wijst de praktijk echter uit 
dat techniek conceptueel wel aanwezig kan zijn, 
maar niet per definitie goed functioneert. Kijk naar 
de HSL-lijn, de Betuwelijn en de nieuwe tunnel aan 
de A73 bij Roermond. Een mooie uitdaging voor de 
installatiebranche om te streven naar een 100% 
score.”

Magnetische werking 
van elektrotechniek
De rol van elektrotechniek wint 
steeds meer aan belang. Waar 
bijvoorbeeld tunnels vroeger te 
boek stonden als betonnen 
slurven met verlichting, is de 
moderne tunnel een high tech 
object, dat wel 50 verschillende 
installaties herbergt, van 
verlichting tot video-observatie. 
De complexiteit van dit soort 
projecten is met de uitbreiding 
van het aantal installaties 
navenant toegenomen. Deze 
ontwikkeling wordt nog eens 
versterkt door het belang van 
goede integratie en maximale 
samenhang tussen al die 
afzonderlijke installaties. De 
dominante rol van elektrotech-
niek mist ook zijn uitwerking op 
de arbeidsmarkt niet. Aan de ene 
kant boeten traditionele 
beroepen als automonteur aan 
attractiviteit in. Met de opmars 
van elektronica onder de 
motorkap vinden jonge, 
gekwalificeerde mensen met een 
technische achtergrond steeds 
minder uitdaging in het 
garagebedrijf. Aan de andere kant 
fungeert de wereld van complexe 
projecten op het gebied van 
elektrotechniek steeds meer als 
een magneet voor afgestudeer-
den. Als leidende marktpartij op 
het gebied van elektrotechniek 
constateert Croon vooral de 
laatste jaren een sterk groeiende 
complexiteit bij projecten, die 
zeer tot de verbeelding spreekt 
van jonge vakmensen. De 
laatstgenoemde groep geeft aan 
deze diepgang nodig te hebben 
om zich verder  
te kunnen ontwikkelen. Met een 
nominatie als ‘beste werkgever 
2009’ op zak lijkt Croon het gelijk 
aan zijn zijde te hebben. 

Decentraal opgewekte 
energie in centrum van 
belangstelling
Het energielandschap verandert, 
al is het tempo waarin dit zich 
voltrekt, volgens ingewijden aan 
de lage kant. Van telers die 
elektriciteit aan het net terugleve-
ren dankzij opwekking met 
WKK-centrales (Warmte Kracht 
Koppeling) kijken we niet vreemd 
meer op. Het zelf opwekken van 
elektriciteit met behulp van 
kleine windmolens en zonnepa-
nelen door bedrijven en particu-
lieren wordt ook steeds meer 
gemeengoed. Volgens specialisten 
heeft een kleinschalige, fijnma-
zige decentrale stroomopwekking 
de toekomst, alhoewel het een 
ontwikkeling is, die haaks staat 
op de concentratietendens van 
steeds grotere conglomeraties van 
energiebedrijven. 

Infrastructurele aspecten
De voordelen van decentraal 
opgewekte energie zijn evident. 
Zonnepanelen, micro-windturbi-
nes en warmtepompen halen 
energie direct uit de omgeving en 
zetten deze om in energie en 
warmte. Hierbij komt geen CO2 
vrij. Omdat bronnen als wind, 
zon en water onuitputtelijk zijn, 
is decentraal opgewekte energie 
dubbel duurzaam. Omdat er geen 
transport van energie hoeft plaats 
te vinden is het rendement van 
decentraal opgewekte energie 
20% tot 30% hoger. Bovendien is 
een decentrale energie-infrastruc-
tuur beter schaalbaar. Dit in 
tegenstelling tot het realiseren 
van uitbreidingen in de infra-
structuur van elektriciteitscentra-
les en hoogspanningsnetten. Dit 
laatste wordt bevestigd door 
recente ontwikkelingen in het 
Westland. Daar heeft het 
groeiend gebruik van WKK’s door 
glastuinbouwbedrijven geleid tot 
een ontoereikende capaciteit van 
het hoogspanningsnet. In overleg 
tussen onder meer lokale 
overheden, belangenbehartiger 
LTO en TenneT is een systeem van 

congestiemanagement in het 
leven geroepen, tot het moment 
dat een structurele uitbreiding 
van de transportcapaciteit is 
gerealiseerd. Congestiemanage-
ment is een marktmechanisme 
dat bij optredende congestie de 
beperkte transportcapaciteit 
verdeelt over de aanvragers. 

Onomkeerbare trend
Het is duidelijk dat met de 
opmars van decentraal opgewekte 
energie een onomkeerbare trend 
is ingezet. Waar energiebedrijven 
lang een afwachtende houding 
aannamen ten aanzien van 
decentrale energieopwekking, 
lijken ze dit concept nu te 
omarmen. De aanleg van 
windmolenparken op zee en het 
aanbieden van zonnepanelen aan 
particulieren spreekt boekdelen. 
Ook in het Westland gloort weer 
licht aan de horizon, getuige de 
recentelijke ingebruikname van 
een tijdelijke transformator met 
een capaciteit van circa 70 
megawatt in Westerlee. Verbete-
ring van de bestaande verbindin-
gen met het buitenland en 
investeringen in het realiseren 
van nieuwe interconnecties met 
onder meer Duitsland en 
Groot-Brittannië kunnen 
Nederland volgens TenneT laten 
uitgroeien tot de energy hub van 
Europa. Hoe belangrijk decentraal 
opgewekte energie hierbij is, zal 
de toekomst ons leren. 

korte Berichten
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De groei van de haven stagneert de laatste jaren 
echter vergeleken met de concurrerende havens.  
Een belangrijke oorzaak is een ernstig ruimtegebrek. 
De tweede Maasvlakte is immers pas in 2013 klaar. 
Het is in Rotterdam dan ook alle hens aan dek om  
de juiste voorwaarden te scheppen om de leidende 
positie te handhaven. “Veel bedrijfsterreinen in  
het Rotterdamse haven- en industrieel gebied 
worden nog niet optimaal benut,” stelt  
beleidsmedewerker Milieu en Veiligheid Chris 
Jordan van Deltalinqs. Deze koepelorganisatie 
behartigt de belangen van het bedrijfsleven in  
deze regio, die geldt als één van de belangrijkste 
pijlers van de Nederlandse economie.

Openbare ondergrondse infrastructuur 
“Wel hebben we de laatste jaren forse progressie 
geboekt. Een mooi voorbeeld is het project Multi-
core. Dit is een ondergrondse infrastructuur, die 
bestaat uit een openbare leidingenbundel die is 
aangelegd in het Rotterdamse haven- en industriege-
bied en bestemd voor het transport van vloeibare 
stoffen en gassen. Voor bedrijven afzonderlijk is het 
te kostbaar om zelf een leiding aan te leggen. Het 
unieke van Multicore is dat bedrijven voor korte of 
lange tijd een stuk van deze pijpleiding kunnen 
huren. Dat kan voor een periode van een paar 
maanden zijn, maar ook voor vijftien jaar. Bedrijven 
hoeven slechts te investeren in de aantakking van 
hun bedrijfsinstallatie op de Multicore pijpleiding. 
Als de contractperiode is verlopen, levert het 
gebruikende bedrijf de leiding leeg, schoon en 
drukloos op en wordt de aantakking opgeheven, 
aldus Jordan. ”Een mobiele afsluiting, de zoge-
naamde pick, vergelijkbaar met een grote kurk, 
zorgt ervoor dat verschillende ladingen dan wel 
transporten goed gescheiden blijven.”

Transport per pijpleiding
De fijnmazige Multicore leidingenbundel is een 
mooie aanvulling op het reeds langer bestaande pijp-
leidingennetwerk in het havengebied, dat ruim 
15.00 kilometer beslaat op openbaar terrein en een 
veelvoud hiervan op bedrijfsterreinen. Het leeuwen-
deel van de meer dan 100 miljoen ton ruwe olie die 
door mammoettankers wordt aangevoerd bij één 
van de grote terminals, wordt via dit leidingennet-
werk rechtstreeks getransporteerd naar Noord-Italië, 
Duitsland, Oostenrijk of de haven van Antwerpen. 
Volgens Jordan vormen pijpleidingen een belang-
rijke transportmodaliteit naast weg, spoor en water. 
“De toenemende congestie van het wegenverkeers-
net maakt het transport per tankwagen steeds 
minder interessant. Transport van gassen, chemica-
liën en olie per pijpleiding is veilig, snel, milieu-
vriendelijk en financieel steeds interessanter,” zo vat 
de beleidsmedewerker de voordelen van transport 
per pijpleiding samen. 

Co-siting
Een interessante ontwikkeling op infrastructureel 
vlak is co-siting. Jordan hierover: “Er is een duidelijke 
trend waarneembaar dat bedrijven zich steeds meer 
op hun core business richten en branchevreemde 
zaken steeds meer uitbesteden. Zoals Shell zich in de 
loop der tijd bijvoorbeeld is gaan toeleggen op 
raffinage en andere zaken heeft afgestoten. Deze 
ontwikkeling heeft geleid tot een soort lappendeken 
in het haven- en industriegebied. Zogenaamde utility 
suppliers worden omringd door bedrijven die zich 
richten op hun oorspronkelijke core business. Deze 
utility suppliers leveren verschillende producten en 
diensten aan de omliggende bedrijven, zoals 
gecomprimeerde lucht, zuurstof, stikstof, edelgassen, 
gedemineraliseerd water en brandblusutilities. Een 
recente ontwikkeling in het Rotterdamse haven- en 
industriegebied betreft een verkenning van de 
mogelijkheden om stoom uit te wisselen tussen 
bedrijven onderling. Jordan: “Bij sommige bedrijven 
komt stoom vrij bij het productieproces, terwijl 
andere bedrijven juist stoom nodig hebben voor hun 
productieproces. De laatstgenoemde groep moet dit 
nu met behulp van stoomketels genereren. Over een 
afstand van zo’n drie kilometer is het echter goed 
mogelijk om het surplus aan stoom via speciale 
stoomleidingen te transporteren. Diverse bedrijven 
zijn enthousiast over de mogelijkheden. We hebben al 
een mogelijk tracé voor ogen en zullen op korte 
termijn starten met de engineering.”

Uitbesteden onderhoud
Ten aanzien van het uitvoeren van onderhoud 
constateert Jordan eveneens een trend tot uitbeste-
ding. “Het eerstelijns onderhoud doen bedrijven 

vaak zelf, onder meer 
om voldoende feeling 
met de installaties te 
blijven houden. 
Afgezien daarvan wordt 
er steeds vaker 
onderhoud uitbesteed 
aan gespecialiseerde 
bedrijven. Dankzij de 
toepassing van steeds 
betere materialen bij de 
fabricage van techni-
sche installaties zien 
we een stijging van de 
levensduur. Omdat er 
structureel meer 
verfijnde meetmetho-
des worden gebruikt is 
het daarnaast steeds 

beter mogelijk om het gedrag van de installaties 
beter te voorspellen. We gaan meer en meer toe naar 
een situatie van condition-based monitoring. 
Vergelijk dat eens met vroeger toen elke plant 
jaarlijks een zogenaamde stop kende. Tijdens zo’n 
stop werden alle productieprocessen stilgelegd om 
het noodzakelijk onderhoud uit te kunnen voeren. 
Sterk gechargeerd kwam dit er op neer dat 
bijvoorbeeld een pomp uit elkaar werd gehaald om 
vervolgens te constateren dat deze nog goed werkte. 
Maar door dom toeval of door menselijke fouten kan 
dit proces tot problemen leiden. Een vergeten 
zaklamp, brillenkoker of staalborstel kan tot 
onherstelbare schade leiden. Of er komen wat 
korreltjes zand tussen een lager. Nee, moderne 
installaties zijn gemaakt om door te draaien,”  
zo neemt Jordan afstand van het beeld van de 
standaard jaarlijkse productiestops.

kansen voor elektrotechniek
“Toeleveranciers springen goed in op deze trend.  
Zo garandeert lagerproducent SKF bijvoorbeeld  
op basis van een mix van toplagers, geperfectio-
neerde smeermiddelen en vakmanschap 40.000 
draaiuren op de geleverde lagers. Op het gebied  
van elektrotechniek is ook nog een wereld te 
winnen. De elektrotechnische branche zou meer 
gericht onderzoek moeten uitvoeren naar de 
mogelijkheden om te besparen op de plekken  
waar energie wordt gebruikt en om bijvoorbeeld  
het rendement van pompinstallaties te verhogen. 
Kleine procentuele besparingen kunnen in een 
volcontinu-omgeving als deze toch tot grote 
kostenbesparingen optellen. Alle installaties draaien 
hier immers dag en nacht door, 8.760 uur per jaar.” 

Rotterdam aan de leiding
Stoom en stroom
Om aan de milieu-

eisen te voldoen 

maakt Shell gebruik 

van de stoom en 

stroom van een 

nieuwe gasgestookte 

elektriciteitscentrale 

op het Shell-terrein in 

de Botlek, genaamd 

PerGen. Het oliege-

stookte ketelhuis 4 

van Shell is na de op-

start van PerGen bui-

ten gebruik gesteld, 

hetgeen een vermin-

dering van stikstofdi-

oxide, zwaveldioxide 

en fijnstof in de lucht 

heeft opgeleverd. In de 

nieuwe situatie zorgt 

een gasturbine voor 

voldoende hete uit-

laatgassen (circa 5000 

C), waarmee met be-

hulp van een ketel 

stoom wordt gemaakt. 

Deze gasturbine is 

met een generator 

verbonden, die op zijn 

beurt direct opge-

wekte elektriciteit 

naar Eneco stuurt. De 

hogedruk-stoom die 

door de stoomketel 

wordt gemaakt, wordt 

via een stoomturbine 

omgezet in midden-

druk-stoom die naar 

Shell toegaat. De ener-

gie die hierbij vrijkomt 

wordt met behulp van 

een generator omge-

zet in elektriciteit. 

Deze elektriciteit 

wordt vervolgens 

deels door PerGen ge-

bruikt en deels direct  

aan Shell geleverd 

(25kV-niveau).

Rotterdam is het grootste logistieke en industriële knooppunt van Europa.  

De haven is de toegangspoort tot een Europese markt van meer dan  

500 miljoen consumenten. Als één van de belangrijkste kruispunten van 

goederenstromen ter wereld herbergt de Maasstad de grootste haven van 

Europa en - na Singapore en Shanghai - de op twee na grootste ter wereld.
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BLIk
IN DE TOEkOMST

Groene oases, heuvelbouw  en dubbellaagse snelweg

TECHNISCH ILLUSTRATOR, ONTWERpER EN FUTUROLOOGRUDOLF DAS

“We zijn hard bezig om de infrastructuur die in vele miljoenen 

jaren is ontstaan om zeep te helpen,” stelt Rudolf Das. De 80-ja-

rige futuroloog toont zich strijdbaar als het gaat over het onder-

werp infrastructuur. “Er wordt voor het gemak nog wel eens 

vergeten dat infrastructuur een verzamelnaam is voor alles waar- 

mee de mens met elkaar in verbinding staat. Het gaat namelijk 

niet alleen om torenhoge kantoren en het wegennetwerk, maar 

ook om paden, die door struinende herten zijn ontstaan of om 

riviertjes die in de loop der eeuwen hun loop hebben verlegd.”

17
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RUDOLF DAS (1929)
Samen met zijn tweelingbroer 

Robbert heeft Rudolf Das in 1952 

een technisch illustratiebureau 

opgericht. In de loop van de tijd 

hebben de gebroeders Das hun 

werkterrein verbreed door het  

tekenen van opengewerkte  

gebouwen, machines, jachten en 

auto’s en hebben zij zich steeds 

meer toegelegd op ontwerpen op 

futurologisch gebied. Rudolf Das 

was redacteur van een serie  

artikelen over de toekomst in  

Elsevier Magazine. Samen met  

zijn broer Robbert is hij auteur  

van de boeken ‘Zicht op de  

toekomst’ (1980), ‘Wegen naar de 

Toekomst’(1983), ‘Toekomstbeel-

den’ (2000), ‘Toekomstflitsen’ 

(2004) en ‘Energie en onze  

toekomst’ (2008). Vanuit zijn vele 

nationale en internationale  

o nt w e r p o p d ra c ht e n , h e e ft  

Rudolf Das zich ontwikkeld tot een 

‘visuele futuroloog’. Naast het  

verzorgen van audiovisuele  

presentaties werkt hij de laatste 

jaren als visionair bouwkundig 

ontwerper en als adviseur  

voor Rijkswaterstaat.

De begenadigd illustrator heft 
een waarschuwende vinger als hij 
de invloed van de mens ter sprake 
brengt. “We moeten oppassen dat 
we niet alles vernielen wat door 
de natuur of door vorige 
generaties is geschapen. 
Vooruitgang is goed, maar we 
moeten zuinig zijn op ons 
cultuur-historisch erfgoed en 
waken voor teveel gelijkvormig-
heid. Kijk bijvoorbeeld naar de 
oude binnensteden, waar we alle, 
soms eeuwenoude, karakteris-
tieke elementen slopen en 
vervangen door nieuwbouw.”

Eenheidsworst in Vinex-wijken
Rudolf Das maakt een vergelij-
king met de eerste helft van de 
vorige eeuw om het verschil te 
illustreren. “Vroeger was geen 
woning hetzelfde en woonde 
iedereen in laagbouw. Vergelijk 
dat eens met de huidige 
Vinex-wijken. Elke vierkante 
centimer is daar voorgeprogram-
meerd. Iedereen woont bovenop 
elkaar. Elke woning is identiek 
aan die van de buren. Het is de 
overtreffende trap van gelijkvor-
migheid.” Vanuit deze overtui-
ging maakt de futuroloog zich al 

vele jaren sterk voor het concept 
van de heuvelbouw. Samen met 
zijn broer Robbert is hij de 
geestelijk vader van dit vooruit-
strevende woonconcept. Aan de 
hand van een maquette, waar hij 
steeds een woonlaag vanaf haalt, 
zet Rudolf Das de basisbeginselen 
van het systeem van heuvelbouw 
uiteen. “De basis bestaat uit een 
compacte zeshoek, waarbij op een 
onderbouw vijf lagen zijn 
gebouwd. Omdat er van beneden 
naar boven gezien steeds verder 
aflopend wordt gebouwd, worden 
de woonlagen minder diep 
naarmate je hoger komt. Omdat 
er in dit concept niet meer recht 
boven elkaar wordt gebouwd, heb 
je minder last van schaduwwer-
king en windbelasting. Dit laatste 
is prettig omdat het ook betekent 
dat je lichtere materialen kunt 
gebruiken bij de bouw.”

‘Opgetilde’ tuinen en groene oases
Afgezien van de groene omge-
ving, waarin de heuvelflat is 
gesitueerd, valt het oog in het 
ontwerp al snel op de ruime en 
overdadig groene terrassen. “Het 
zijn eigenlijk ‘opgetilde’ tuinen 
van dertig tot vijftig vierkante 
meter groot,” legt de bedenker 
uit. “Omdat er hiervoor grote 
hoeveelheden aarde worden 
gebruikt, krijgen deze tuinterras-
sen een isolerende werking. 
Bovendien kun je bij overvloedige 
regenval wateroverlast tegengaan 
doordat je watervasthoudend 
vermogen creëert.” Terwijl hij de 

onderste laag van de maquette 
afpelt, wijst Rudolf Das op de 
groene oase, waarin de heuvelflat 
is aangelegd. “In deze vorm creëer 
je 70 woningen per hectare. Dit is 
meer dan het dubbele van een 
Vinex-wijk, waar de bouwdicht-
heid op ongeveer 32 per hectare 
ligt. Deze ruimtewinst kun je 
gebruiken om oases van groen 
aan te leggen rondom de 
heuvelflats. Het blik gaat van de 
weg, want auto’s worden 
geparkeerd onder de heuvelflat. 
Dit concept is bovendien ideaal 
voor mantelzorg. Jonge gezinnen 
kunnen in vrijheid naast hun 
zorgbehoevende ouders wonen, 
slechts gescheiden door een 
tussendeur. Ook is het ideaal met 
het oog op de integratie van 
verschillende bevolkingsgroepen. 
Omdat de grootte van de 
woningen in de heuvelflat sterk 
uiteenloopt, kan er een bonte 
mengeling van bewoners 
ontstaan.” 

Meer flexibiliteit in nieuwbouw
Ook het interieur van nieuw-
bouwwoningen en kantoren zal 
volgens Rudolf Das in de 
toekomst belangrijke wijzigingen 
ondergaan. “Woningen, maar ook 
kantoren, zullen flexibeler 
worden opgezet, zodat ze later 
eenvoudig aan een andere 
gebruikersfunctie kunnen 
worden aangepast. Je kunt dan 
denken aan het toepassen van 
verplaatsbare muren en het 
creëren van ronde in plaats van 

vierkante hoeken. Zo ontstaat  
een soort schacht, die je kunt 
gebruiken om leidingen in weg  
te werken, extra isolatie aan te 
brengen of warmte en koude op 
te slaan. Ook zullen we anders 
met afvalproducten omgaan. 
Daar hoef je straks niet meer mee 
over straat, maar die stort je dan 
gescheiden af in je eigen huis. 
Kantoren worden in de toekomst 
kleiner omdat het thuiswerken 
zeker een verdere vlucht zal 
nemen. Men komt dan nog maar 
één of twee dagen op kantoor om 
de collega’s te ontmoeten en te 
brainstormen. De kantoren 
krijgen een minder zakelijke 
uitstraling, maar het worden 
sfeervolle ruimtes, die stimuleren 
om gezamenlijk tot creatieve 
ideeën te komen. In zijn 
algemeenheid zal er in de 
toekomst meer worden gebouwd 
in clusters, waarbij sprake zal zijn 
van vormen van decentrale 
energie-opwekking in zo’n cluster 
zelf. Het gebruik van isolatie, de 
inzet van warmtepompen en de 
toepassing van warmte-/koude- 
opslag worden hierbij belangrijk. 
Technische installaties krijgen 
een nog prominentere rol. Er 
liggen dan ook prima kansen 
voor bedrijven die zich specialise-
ren in de installatie en het 
onderhoud ervan.” 

Dubbellaags snelweg
Rudolf Das besteedt binnen zijn 
werk niet alleen veel aandacht 
aan de bebouwde omgeving, maar 

ook aan het mobiliteitsvraagstuk. 
“Tja, het is een gegeven dat we in 
één van de dichtstbevolkte 
gebieden ter wereld wonen en 
met de Rotterdamse haven over 
één van de belangrijkste centra 
voor wereldtransport beschikken. 
Nederland is een structuur-ver-
dicht land. Dat moet je accepte-
ren. Ik denk dat we de komende 
twintig jaar moeten blijven roeien 
met de riemen die we hebben. 
Binnen deze termijn kan met het 
verbreden van de snelwegen en 
het uitbreiden van de spitsstroken 
overigens nog flink progressie 
worden geboekt. Op de wat 
langere termijn geloof ik in een 
overkapping van de drukste 
trajecten, zoals bijvoorbeeld de 
ringweg rond Amsterdam. Een 
belangrijke oorzaak van de drukte 
is al het lokale verkeer dat kan 
in- en uitvoegen dankzij de 
overvloed aan afritten. Door een 
tweelaags snelweg te creëren kun 
je het verkeer slim splitsen, het 
lokale verkeer onderlangs en het 
doorgaande verkeer bovenlangs. 
Afgezien van een betere doorstro-
ming leidt dit ook nog eens tot 
een beperking van de geluidshin-
der en tot een lager energiever-
bruik. Weersinvloeden spelen 
geen rol meer. Vrachtwagens 
rijden binnen dit concept aan de 
binnenzijde. Grote turbines aan 
de binnenzijde van de snelweg 
regelen de afzuiging en zetten 
met behulp van rotatie de 
luchtbeweging die de voertuigen 
produceren om in energie. 

In de toekomst gaat het wegverkeer steeds meer 
door elektronische weglussen onder het wegdek 
gecontroleerd, bestuurd en belast worden.

Een toekomstige elektrische ,loc, voor vrachttreinen, zal minstens 
drie verschillende stroomafnemers moeten hebben met veel 
apparatuur die daarbij hoort. 

In de verre toekomst zal onze auto op lange afstanden deel 
gaan uitmaken van een elektrisch treinstel van gekoppelde 
wagens met magneetschoenen buiten de wielen.

Nederland is  
een structuurverdicht land.  
Dat moet je  
accepteren.
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De olievoorraden raken steeds verder uitgeput. Voor de oliewinning op zee 

betekent dit dat op steeds grotere diepten, tot wel 3.000 meter diep, naar olie 

wordt gezocht. Het aanleggen van de voor proefboringen benodigde infrastruc-

tuur vergt veel voorbereiding en de grootste accuratesse bij de uitvoering. Als 

na succesvolle proefboringen wordt besloten om tot grootschalige produktie 

over te gaan, is een infrastructuur op de zeebodem vereist die zijn weerga niet 

kent. De aanleg van pijpleidingen binnen het veld of zelfs naar land vervult 

hierbij een cruciale rol. Het leggen van de pijpleidingen op volle zee met 

behulp van speciale schepen met pijpleginstallaties is een waar huzarenstukje.

Wat vooraf gaat
1. Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek op zee worden met behulp van geluidstrillin-
gen de verschillende lagen in de aardkorst in beeld gebracht. Door de 
verkregen informatie te interpreteren vormen geologen zich een 
beeld van de diepte, dikte en vorm van de gesteentelagen en van hun 
verloop. Men is hierbij vooral geïnteresseerd in de aanwezigheid van 
hydrocarbon. Alhoewel de aanwezigheid van hydrocarbon in de 
aardkorst geen garantie is voor de aanwezigheid van olie, duidt het 
wel op een verhoogde kans op de aanwezigheid ervan.

2. Proefboringen
Bij een veronderstelde aanwezigheid van olie  
in de zeebodem worden de resultaten van het seismologisch 
onderzoek vervolgens gecheckt met behulp van exploratieboringen. 
Specialisten van de oliemaatschappijen bepalen de meest kansrijke 
locaties voor het plaatsen van de boorinstallaties. 

precisiewerk met behulp van dynamic positioning system (Dp)
Met behulp van een dedicated survey is de zeebodem in kaart gebracht. 
Riffen, wrakken, afgevallen containers en reeds aanwezige kabels en 
leidingen zijn zo gelokaliseerd. Omdat de pijpleiding op een zo vlak 
mogelijke bodem moet worden gelegd, is het leggen van de nieuwe 
pijpleiding precisiewerk. Een pijplegschip is echter onderhevig aan veel 

Verantwoording
Dit artikel is tot stand gekomen 

dankzij de deskundige inbreng van 

Marco Broer en Wouter Kuipers, die 

beiden werkzaam zijn bij Huisman 

Equipment BV. Broer vervult er de 

functie van ManagerMechanical 

Engineering Department. Kuipers 

werkt er als Section Head Mechanical 

Engineering. Huisman Equipment BV  

is gespecialiseerd in het ontwerpen 

en bouwen van bijzondere hijs- en 

transportinstallaties voor onder meer 

de offshore- en scheepvaartindustrie.  

Het Schiedamse bedrijf is wereld-

marktleider op het gebied van het 

ontwerp en de bouw van complexe 

pijpleginstallaties. 

Straighteners
In bepaalde pijplegsystemen worden pijpleidingen  
van reusachtige haspels getrokken. Hierdoor vertonen  
ze een sterke kromming. Voordat de pijpleiding onder  
water wordt gebracht, wordt deze door zogenoemde 
straighteners (pijprechters) eerst recht gebogen om  
zodanig door de tensioner gevoerd te worden.

Tensioners
Tensioners zijn het centrale element van veel pijp- 
legsystemen. Tensioners vangen het gewicht van de  
pijp op, hangend vanaf het schip tot aan de zeebodem. 
Daarbij maken ze het mogelijk om de pijp met een gecon-
troleerde snelheid uit te rollen. Een soort rupsbanden,  
uitgevoerd met frictiematerialen, spelen een belangrijke 
rol bij het aangrijpen en vasthouden van de pijp.

Lier
De pijpleiding wordt aan een staalkabel bevestigd.  
Met behulp van een lier wordt deze staalkabel naar de 
zeebodem gebracht. De lengte van de staalkabel is over 
het algemeen 3.000 meter. De trekkracht van de lier kan 
oplopen tot 400 ton.

Remotely operated vehicle (ROV)
Deze onderwaterrobot wordt op afstand bestuurd vanaf 
het schip en functioneert tot circa 3.000 meter diepte. 
Deze ROV’s zijn uitgerust met een grote diversiteit aan  
apparatuur, zoals camera’s, knippers en slijptollen, die  
met behulp van robotarmen worden bestuurd. Ook zijn 
ROV’s in staat om kabels en kleine pijpleidingen onder  
het zeebed te begraven.

20.000 km

3 km

Lange afstands 
     precisie
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Soorten pijplegsystemen
De keuze voor een specifiek pijplegsysteem is van veel factoren afhankelijk. 

De belangrijkste factoren zijn de benodigde kracht welke afhankelijk is van 

de diepte van de zee op de beoogde locatie, de diameter van de pijpleiding 

en het materiaal waarvan deze is gemaakt. Voor wat betreft dit laatste 

worden ruwweg flexibele (kunststof pijp met een stalen karkas, vergelijk-

baar met een doucheslang) en niet-flexibele (staal) pijpleidingen onder-

scheiden. De eersten heten in het jargon ‘flexibles’, de niet-flexibele 

varianten worden ‘rigids’ genoemd. Flexibele pijpleidingen worden op de 

voorgeschreven lengte op land gefabriceerd en voorzien van begin- en 

eindflens. De lengte van een flexible kan variëren van enkele tientallen 

meters tot enkele kilometers. Flexibles worden in de haven opgespoeld op 

een enorme spoel en op zee in een continu proces op de zeebodem gelrold. 

De flexible kan hierbij horizontaal of verticaal het schip verlaten Niet-flexi-

bele leidingen worden op zee of op land in elkaar gelast, afhankelijk van de 

gekozen methode van leggen. 

De 3 belangrijkste manieren om rigids op de zeebodem te leggen zijn: J-lay, 

S-lay en Reeled lay. De laatste manier is zeer vergelijkbaar met flex-lay, 

waarbij de hele pijp op land in elkaar gelast wordt. Echter, het grootste 

verschil met flex-lay is dat de stalen pijp werkelijk krom wordt gebogen 

wanneer deze op de spoel gespoeld wordt, waardoor een installatie 

benodigd is die de pijp ook weer mooi recht buigt. 

J-lay en S-lay zijn batchprocessen waarbij er op zee steeds een stuk pijp  

aan de “zeepijp” gelast wordt, waarna de pijp weer een stukje  

uitgevierd kan worden. Bij S-lay en J-lay blijven de installaties tijdens het 

totale project off-shore en worden de stukken pijp met een apart schip 

aangevoerd terwijl bij het Reeled lay-systeem het schip terug naar de 

haven moet wanneer de spoel leeg is. Voor projecten ver van de haven 

wordt dus minder snel voor Reeled lay gekozen. Het verschil tussen J-lay en 

S-lay is dat bij J-lay de pijp maar 1 keer gebogen wordt wanneer deze op de 

zeebodem landt, terwijl bij S-lay de pijp 2 keer gebogen wordt, namelijk bij 

het verlaten van het schip en bij het raken van de zeebodem. S-lay is 

hiermee wat onvriendelijker voor de pijp dan J-lay. Daarentegen is het bij 

S-lay mogelijk om meerdere lasstations achter elkaar te plaatsen over de 

lengte van het schip waardoor er meerdere stukken pijp tegelijk aan de 

zeepijp gelast kunnen worden. Dit is bij een J-lay systeem moeilijker te 

realiseren vanwege het verticale karakter van de installatie. Hierdoor kan 

een S-lay systeem in het algemeen sneller pijpen leggen dan een J-lay 

systeem. Een Reeled lay systeem kan dit nog sneller, maar moet elke keer 

z’n spoel vullen in de haven, wat de effectieve snelheid weer reduceert.

Hydraulisch versus elektrisch aangedreven
Marco Broer: “Hydraulische aandrijfsystemen zijn doorgaans robuust en 
voor de eindgebruikers wat tastbaarder dan elektrische systemen. Wij 
rusten onze systemen echter bij voorkeur uit met een elektrische 
aandrijving. In vergelijking met hydraulische systemen zijn elektrische 
aandrijfsystemen namelijk schoon en zeer goed regelbaar. Als je de 
huidige mogelijkheden van elektrische besturingssystemen vergelijkt met 
enkele decennia geleden, dan heeft er een enorme innovatie plaatsgevon-
den, waardoor de regelbaarheid tegenwoordig beter en eenvoudiger is 
dan dat van hydraulische systemenen in onze toepassingen. Ook zijn 
aanpassingen in het besturingssysteem vaak gemakkelijk te implemente-

ren. Omdat de bekabeling redelijk recht-toe-recht-aan is, is installatie van 
elektrotechniek in de praktijk prima uitvoerbaar. Bescherming tegen vocht 
is tegenwoordig ook geen belangrijk issue meer.” 

Schip en bemanning
Een pijplegschip is gemiddeld 100-250 meter lang bij een breedte van  
28 à 30 meter. De bemanning bestaat door de bank genomen uit  
150 tot 200 koppen, waarvan er zo’n 20 à 25 verantwoordelijk zijn voor  
alle nautische processen. Het leeuwendeel van de bemanning is dus 
betrokken bij het feitelijke proces van het leggen van de pijp.  
Hoewel de kapitein altijd de eindverantwoordelijkheid draagt voor  
het schip, neemt de de verantwoordelijkheid van de pipelay-superinten-
dant toe naarmate het olieveld dichterbij komt en het proces van 
pijpenleggen nadert. Er wordt gewerkt volgens een volcontinue rooster. 
De maximum snelheid van het schip is circa 15 knopen (27 kilometer)  

laagspannings verdeelinrichtingen, Closed Circuit 
Television (51 camera’s en 24 monitoren), entertain-
ment installatie (75 TFT schermen en 95 audiosets) en 
de verlichtings-, communicatie-, brandmeld-, DP- en 
scheepsmanagementsystemen. Voor de bekabeling 
van de genoemde en alle overige elektrische systemen 
is ongeveer 250 kilometer kabel gebruikt. 

Geld
De investering in een pijpleginstallatie kan tientallen 
miljoenen euro’s bedragen, uiteraard afhankelijk  
van het type uitvoering Pipelay systeem. De totale 
kosten van een pijplegschip belopen circa €200 
miljoen. De daginzet van een schip kost naar schatting 
€200.000 - €500.000.

Flex-lay (nor.) Flex-lay (vert.)

J-lay S-lay Reeled-layJ-lay S-lay Reeled-layJ-lay S-lay Reeled-lay

verschillende invloeden van buitenaf, zoals wind, golven en stromingen, 
maar heeft ook te maken met de krachten van het eigen voortstuwings-
systeem en met de belasting van de pijpleiding. De reactie van het schip 
op deze invloeden, oftewel wijzigingen in positie, snelheid en richting 
worden – geholpen door satellieten - zeer nauwkeurig gemeten door 
positie-referentie systemen, het gyrokompas en verticale referentiesenso-
ren. De metingen van het positie referentie systeem worden gecorrigeerd 
voor de mate van rollen van het schip, hetgeen wordt gemeten door de 
verticale referentiesensoren. De windsnelheid en –richting worden 
gemeten door speciale windsensoren. Het dynamic positioning system 
berekent vervolgens welke krachten de voortstuwingsmotoren moeten 
ontwikkelen om de positie van het schip te handhaven. Dit systeem is 
ontworpen met het doel om het schip op de gewenste positie en in de 
gewenste richting te houden met als uitgangspunt het brandstofverbruik 
en de slijtage van het voortstuwingssysteem te minimaliseren.  
Het resultaat is dat de leiding tot op enkele decimeters nauwkeurig op  
de gewenste positie gelegd kan worden.

per uur. Onder ideale omstandigheden kan per dag 
zo’n 9 kilometer aan pijpleiding worden gelegd.

Levering elektrische installatie door Croon
Croon Elektrotechniek is één van de leidende  
bedrijven voor wat betreft de levering van de complete 
elektrische installatie voor dit soort schepen.  
Ter illustratie: als onderdeel van de combinatie Croon 
Bakker heeft Croon bijvoorbeeld getekend voor  
het complete ontwerp, de levering en de installatie van 
Seas’ van het Schotse offshorebedrijf Subsea 7, evenals 
van alle andere elektrische systemen aan boord.  
Deze opdracht bestond onder meer uit het leveren  
en installeren van de generatoren, voortstuwings- 
motoren, frequentieregelingen, hoog- en  

Flex-lay (nor.) Flex-lay (vert.)
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eenheid
gebouw en omgeving

dat we het niet dicht bouwen. Het is natuurlijk 
prima dat mensen graag aan het IJ willen wonen, 
maar houd er dan wel rekening mee dat een 
veelvoud van bewoners en passanten tegen deze 
appartementen aankijken. Het moet er dan ook wel 
mooi uitzien.”

Zichtlijnen open houden
Het belang van zichtlijnen wordt volgens de 
bevlogen architect sterk onderschat. “Als je dan 
toch bouwt op dat soort bijzondere locaties, houd er 
dan rekening mee dat je de zichtlijnen naar de stad 
openhoudt, zodat toeristen vanuit de rondvaart-
boot of vanaf die prachtige cruiseboten zicht 
houden op de oude stad. In zijn algemeenheid 
wordt er te weinig op menselijk niveau naar 
infrastructuur gekeken. Wat daarbij niet helpt is 
dat er te veel naar deeloplossingen wordt gezocht. 
Maar dat krijg je ook als elke stad voor zich bepaalt 
wat de beste aanpak is,” meent Van Huut, die ervoor 

2 pleit om van de Randstad één stad te maken. “Dan 
is het veel beter mogelijk om de infrastructurele 
inrichting meer integraal te benaderen. Daarnaast 
moeten we af van het scheiden van de functies 
wonen, werken en recreëren. Waarom zou je 
bijvoorbeeld niet in het Groene Hart mogen wonen? 
Maak het zo dat het toch een stuk natuur blijft. Dat 
betekent dat je in harmonie met de natuur moet 
bouwen. En laten we eens beginnen om Vinex-loca-
ties te creëren, waarin groen is geïntegreerd. Je 
hebt het dan over bouwen met de natuur als 
infrastructuur.”

Maximale aansluiting met omgeving
Max van Huut streeft bij zijn ontwerpen naar een 
maximale aansluiting met de omgeving. “Een mooi 
voorbeeld is de verwezenlijking van een nieuw 
theater in Sneek. Het meest kenmerkende aspect 
van een theater is dat het een toneeltoren heeft. 
Deze toren wordt onder meer gebruikt om grote T

Artist impression Theater Sneek

er nog een prachtige uitdaging.”
Zijn handen jeuken als hij op de bovenste 
verdieping van het statige 18e eeuwse 
herenhuis annex kantoor van het architecten-
bureau aan de Keizersgracht filosofeert over 
de infrastructuur in Amsterdam. “Amsterdam 
is zo geliefd onder toeristen omdat je er mooie 
oude panden vindt en niet alles recht en 
eenvormig is. Daarom is het zo jammer dat als 
je Amsterdam inrijdt, je bijna overal lelijke 
bedrijventerreinen en industrie ziet. Niet echt 
een gevoel van fijn ‘thuis komen’. En kijk eens 
naar in basis prachtige locaties als het 
KNSM-eiland en het IJ. We moeten oppassen 

oparchitect Max van Huut heeft een geheel 
eigen kijk op infrastructuur. In zijn visie reikt 
infrastructuur verder dan ervoor zorgen dat 
mensen zich van A naar B kunnen bewegen. 
“Het gaat er niet slechts om hoe je je als 

verkeersdeelnemer kunt bewegen, maar vooral ook 
om  
wat je onderweg allemaal ziet en ervaart,” aldus  
Van Huut die met architectenbureau Alberts en  
Van Huut onder andere bekendheid geniet dankzij 
het ontwerp voor het hoofdkantoor van de Gasunie 
in Groningen.  “Gebouwen, maar bijvoorbeeld ook 
bruggen moeten niet alleen functioneel zijn, maar 
ook een plezier om naar te kijken. Op dat vlak ligt 
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decorstukken in op te slaan. De toren in Sneek 
wordt 22 meter breed en 14 meter diep en bij de 
hoofdmassa maar liefst 23 meter hoog. Die hoogte 
is nodig om decorstukken, spots en doeken vanaf 
de lierenzolder zo hoog te kunnen hijsen dat ze niet 
meer in het zicht van het theaterpubliek hangen. 
Voordat wij starten met ontwerpen, gaan we altijd 
praten met de betrokken personen en proberen ons 
een goed beeld te vormen van de bouwlocatie en de 
wijde omgeving. Inwoners van Sneek waren bang 
dat er een immense betonnen bak zou worden 
gerealiseerd. Aan de andere kant zagen wij dat 
Sneek meerdere kerktorens heeft, die zelfs nog 
hoger zijn, evenals  een watertoren en de befaamde 
Snekerpoort. Daar storen mensen zich echter niet 
aan, sterker nog, ze zijn er trots op. Met dat gegeven 
zijn we aan de slag gegaan.”

Spannend gebouw
Het heeft geresulteerd in een ontwerp voor een 
spannend gebouw dat zich naadloos voegt in de 
karakteristieke Stationsbuurt, die deels geken-
merkt wordt door de aanwezigheid van veel 
karakteristieke huizen uit de 18e eeuw. Boven de 
grillig gevormde transparante voorgevel van het 
theater bolt een met bomen, struiken en bloemen 
begroeid dak op. “Van Huut: “Op het dak worden 
straks gesealde lichte schuimblokken geplaatst. 
Hierop wordt aarde gestort, hier en daar in een laag 
van 60 à 70 centimeter. Dit dak heeft daardoor 
straks niet alleen een sterk watervasthoudend 
vermogen, maar ook een enorm koelend vermogen 
tijdens de zomermaanden.” De verrassend 
vormgegeven toneeltoren achter de voorgevel volgt 
zoveel mogelijk het natuurlijke lijnenspel van de 
bebouwing in de omgeving. Van Huut: “Omwonen-
den zijn razend enthousiast. Het probleem zit ‘m 
dan ook niet zozeer in de hoogte van de toneelto-
ren, maar in de wijze waarop je deze in harmonie 
brengt met de omgeving. We gebruiken hierbij veel 
natuurlijke materialen, zoals glas, baksteen en 
bamboe. Het vele glas dient meerdere doelen. Aan 
de ene kant zorgt het ervoor dat de medewerkers 
van het theater overdag geen kunstlicht nodig 
hebben. Aan de andere kant helpt het om tot een 
duurzame energiehuishouding te komen. Maar 
bovenal zorgt het er straks voor dat het theater een 
fantastische aanblik heeft in het donker.”

Belangrijke rol verlichting
“Verlichting speelt hierbij een zeer bepalende rol. 
Met LED-verlichting kun je prachtige sferen tot 
stand brengen. Het bovenste deel van de toneelto-
ren zal er vanaf een afstand uitzien als een 
zwevend ornament. We gaan werken met de zeven 
kleuren van de regenboog als basis. Door de inzet 
van die kleuren steeds te rouleren, bijvoorbeeld per 
dag, en de kleuren steeds weer anders met elkaar te 
combineren, is het mogelijk om het theater als het 
ware steeds weer een nieuw gezicht te geven. Ook 
wil ik delen van het park op het dak gaan aanlich-
ten, zodat een mystieke sfeer ontstaat. Ik ben nog 
op zoek naar een systeem om de verlichting bij de 
liggende glasdelen in het glas aan te brengen,” zo 
daagt Van Huut specialisten op dit vlak uit. “Met 

techniek kun je zulke prachtige dingen. Wat alleen 
nog weleens uit het oog wordt verloren is dat de 
techniek niet leidend mag zijn, maar moet 
bijdragen aan een functioneel en mooi ontwerp.  
Ik zou wel wensen dat installatiebedrij-
ven wat minder vanuit routine werken. 
Probeer na dertig keer met hetzelfde 
bestek te hebben gewerkt, eens met iets 
nieuws te komen en probeer met de 
techniek een creatieve bijdrage te leveren 
aan het vergroten van de beleving door de 
omgeving. Of, om dichtbij het theater te 
blijven: de voorstelling moet als het ware 
beginnen op het moment dat mensen het 
theater in het zicht krijgen. Alleen de 
aanblik van het gebouw moet al tot een 
beleving van uitgaan en theater leiden.”

Het hoofdkantoor  
van de Gasunie  

te Groningen,  
van de architecten  

Ton Alberts en  
Max van Huut,  
is gekozen tot  

mooiste gebouw van 
Nederland.(2007)

Max van Huut 

Max van Huut (1947) is architect/directeur van architecten-

bureau Alberts en Van Huut BV. Hij vormt samen met a 

rchitect Marius Ballieux (1953) de directie. In de visie van  

het bureau vormt de mens het uitgangspunt en is het  

betere welbevinden van deze mens, door het optimaal  

laten samenvloeien van landschap, stedenbouw en  

architectuur het doel.

Er zijn weinig  
schepen die zo stil liggen  

bij windkracht 10

Op de bodem van de zee zie je pas wat dit schip zo 

speciaal maakt. Vanaf de Seven Atlantic kunnen  

24 duikers tegelijk werken op dieptes tot 350 meter.  

In speciale warmtepakken plegen zij onderhoud aan 

boorgaten en olieleidingen. Om hun werk te kunnen 

doen, en gewoonweg te overleven onder deze extreme 

omstandigheden, zijn zij afhankelijk van het schip. 

Het is daarom van levensbelang dat de Seven Atlantic

 niet afdrijft. Een geavanceerd positioneringsysteem 

zorgt dat ze, tot op een meter precies, op dezelfde 

plek blijft liggen. Ook bij windkracht 10. Dit systeem 

en alle andere elektrotechnische installaties zijn 

 geïnstalleerd door Croon, in samenwerking met 

 Bakker Sliedrecht. Wilt u meer weten over het 

 grootste in elektrotechniek gespecialiseerde bedrijf, 

met meer dan 130 jaar ervaring? Kijk op croon.nl

ontwerp . realisatie . maintenance  croon.nl
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Coentunnel op de schop
De Coentunnel, die onderdeel vormt van de ring om Amsterdam (de A10) is  

niet meer berekend op het huidige verkeersaanbod. Om het groeiende verkeer 

op de belangrijke noord-zuid verbinding aan de westkant van Amsterdam  

(via A4, A7, A8 en A10-west) op te vangen zijn veel wegvakken na de openstelling 

van de Coentunnel in 1966 verbreed tot tweemaal drie rijstroken.  

Hierdoor is de Coentunnel met haar capaciteit van tweemaal twee rijstroken 

steeds meer een trechter geworden. Dit leidt tot dagelijkse filemeldingen ’s 

ochtends in noord-zuid richting en ’s avonds in tegengestelde richting. 

leven werkzaam als manager 
techniekontwikkeling bij Croon 
Elektrotechniek, is mede 
vanwege zijn expertise op het 
vlak van de inrichting van 
managementinformatiesystemen 
en betrokkenheid bij de aanleg 
van de Westerscheldetunnel, 
tijdens de aanbestedingsfase 
door Coentunnel Company 
ingehuurd. “Ik heb meegeschre-
ven aan het plan van aanpak en 
heb het managementinformatie-
systeem ingericht,” zo licht hij 
zijn rol toe. “Omdat er bij de 
uitvoering zo veel verschillende 
partijen zijn betrokken, is goede 
communicatie onderling en het 
goed documenteren van het 
totale proces erg belangrijk,” 
verklaart Bruining het belang 
van een goed managementinfor-
matiesysteem.

Complexe en omvangrijke projecten
Tijdens de dialoog tussen 
Bruining en van Ruijven staat het  
begrip ‘Systems Engineering’ 
centraal. Deze methode om op 
een gestructureerde wijze een 
klantvraag op abstract niveau op 

een goede manier te vertalen naar 
een concreet programma van 
eisen en dito systemen wint aan 
belang binnen de bouw- en 
installatiewereld. Jan-Willem 
Bruining: “De hedendaagse 
infrastructurele projecten zijn 
dusdanig complex en omvangrijk, 
dat het cruciaal is om het proces 
van klantvraag tot aan realisatie 
op een gestructureerde manier te 
doorlopen. Ook het groeiend 
aantal ‘omgevingspartijen’ met 
ieder eigen belangen dat bij 
dergelijke projecten actief is, 
noopt tot dit soort gestructu-
reerde werkwijzen.” Leo van 
Ruijven deelt deze mening en 
verduidelijkt de systematiek van 
Systems Engineering met een 
voorbeeld. “Systems Engineering 
is feitelijk niet nieuw. Het gebruik 
van een dergelijk raamwerk gaat 
wel veertig jaar terug in de tijd en 
is onder meer ontwikkeld ten 
behoeve van het ontwerpen en 
bouwen van complex defensiema-
teriaal, zoals legertanks in 
opdracht van de Amerikaanse 
overheid. De belangrijkste 
randvoorwaarde bij de bouw 

Ondanks het feit dat de bestaande 
infrastructuur al lang niet meer 
toereikend is, heeft de aanloop 
naar realisatie van een tweede 
Coentunnel van alle betrokkenen 
een lange adem gevraagd. Eind 
2008 verwierp de Raad van State 
echter de twee ingediende 
beroepen op het tracébesluit 
Capaciteitsuitbreiding Coentun-
nel. Hiermee werd het tracébe-
sluit onherroepelijk en kon 
eindelijk de spreekwoordelijke 
schop van minister Camiel 
Eurlings van Verkeer & Waterstaat 
de grond in. 

Voor de uitvoering van het 
project tekent Coentunnel 
Company BV, een Nederlands- 
Belgisch-Frans consortium.  
Als Manager Design & Construct 
van Coentunnel Company is 
Jan-Willem Bruining als spin in 
het web intensief betrokken bij 
de capaciteitsuitbreiding van de 
Coentunnel. Samen met system 
Engineer Leo van Ruijven blikt 
hij terug op de eerste stappen 
van het prestigieuze project.  
Leo van Ruijven, in het dagelijks 

ervan werd gevormd door de 
omgeving. Het maakt voor het 
gebruik van materiaal en het 
formuleren van de functionele 
specificaties namelijk nogal een 
verschil of de tanks worden 
ingezet in een woestijn of in een 
rotsachtige, geaccidenteerde 
omgeving. Systems Engineering is 
dan ook een methode die er onder 
meer voor zorgt dat technische 
mensen zich niet direct in de tech-
niek verdiepen, maar eerst 
gestructureerd vaststellen wat de 
klant precies nodig heeft om zijn 
doelstelling te bereiken. Pas dan is 
het mogelijk om het programma 
van eisen te formuleren. 
Vervolgens wordt eis voor eis aan 
de opdrachtgever teruggekoppeld 
om er zeker van te zijn dat 
partijen elkaar goed begrepen 
hebben. Dit proces van verificatie 
en validatie loopt eigenlijk als een 
rode draad door alle fases, van het 
ontwerp tot aan de bouw, heen. 
Hierbij wordt steeds beoordeeld of 
hetgeen bedacht is, nog steeds 
bijdraagt aan het verwezenlijken 
van het doel. Het is daarbij erg 
belangrijk om niet uitsluitend 

geïsoleerd naar alle individuele 
variabelen te kijken, maar juist 
vanuit een geïntegreerde 
benadering vast te stellen of de 
som der delen ook een systeem 
oplevert waarmee de doelstelling 
van de klant bereikt wordt.”

Eerste stap Systems Engineering
Jan Willem Bruining maakt de 
vertaalslag naar de uitbreiding 
van het Coentunnel-tracé. 
“Rijkswaterstaat heeft de eerste 
stappen, de eerste keuzes in het 
proces van Systems Engineering 
ingevuld. Vanuit de tracéwet 
dient men al een ontwerp te 
maken om alle belanghebbenden 
danwel omgevingspartijen de 
gelegenheid te bieden daarop 
inspraak te plegen. Als voorbeeld: 
om voor de hand liggende 
redenen, namelijk het profiel van 
vrije ruimte benodigd voor de 
scheepvaart op het Noordzee- 
kanaal alsmede de aanwezigheid 
van de bestaande Coentunnel, 
was de mogelijkheid van een 
brugverbinding al afgevallen en  
is men tot de keuze van een 
tweede tunnel gekomen.”

Geen traditionele aanbesteding
Het werken volgens de methodiek 
van Systems Engineering is voor 
de meeste betrokken partijen 
relatief nieuw. Daar komt nog bij 
dat de opdrachtgever Rijkswater-
staat dit niet als traditioneel 
project heeft aanbesteed, maar de 
opdrachtverstrekking aan 
Coentunnel Company heeft 
vervat in een zogenoemd 
DBFM-contract. Bruining hierover: 
“Bij een traditionele aanbesteding 
wordt gewerkt met kant-en-klare 
bestekken, waarin exact is 
voorgeschreven hoe de opdracht-
gever een en ander uitgevoerd wil 
zien. Bij een DBFM-contract legt 
de opdrachtgever de klantvraag 
daarentegen op een relatief hoog 
abstractieniveau neer door 
middel van functionele eisen. 
Voor de uitvoerende partijen is er 
veel meer ruimte om met elkaar 
en in goed overleg met de 
opdrachtgever de beste route  
naar het beoogde doel te bepalen. 
Een ander wezenlijk verschil met 
de oude situatie van civiele 
bestekken is dat de beloning voor 
de opdrachtnemer is gekoppeld 

Systems engineering
Systems engineering is een 
multidisciplinaire benadering 
om succesvol complexe 
projecten te realiseren. De focus 
bij deze methodiek ligt op het 
vroegtijdig vaststellen van 
enerzijds de klantbehoeften en 
anderzijds de benodigde 
functionaliteiten om deze 
klantbehoeften gedurende de 
volledige lifecycle van een 
project op adequate wijze te 
vervullen. Met behulp van deze 
methodiek is het mogelijk om 
klantvragen op abstract niveau 
te vertalen naar zowel een 
concreet plan van eisen als naar 
de benodigde systemen. 

Praktijkervaringen DBFM-contract en Systems Engineering
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Betrokkenheid Croon Elektrotechniek
Croon Elektrotechniek is door de Coentunnel Company B.V. gecontracteerd voor 
het ontwerp en de bouw van de verkeers– en tunneltechnische installaties, even-
als voor het beheer en het onderhoud van die installaties voor een periode van 
30 jaar. In totaal gaat het om circa 50 verschillende installaties, welke in 
samenhang, ook met de andere disciplines, ontworpen, gebouwd en onderhou-
den dienen te worden. Croon beschikt over een indrukwekkend trackrecord op 
het gebied van tunnels. Zo heeft Croon onder meer de verkeers- en tunneltech-
nische installaties in de Westerscheldetunnel verzorgd en is Croon verantwoor-
delijk voor het onderhoud van deze tunnel, die met een lengte van 6,6 kilometer 
de langste verkeerstunnel van Nederland is. 

aan de beschikbaarheid van de 
weg. Bij dit project betekent dit 
dat de Coentunnel Company een 
vergoeding ontvangt, waarvan de 
hoogte deels afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van alle 
rijstroken. Als wij dus een 
rijstrook moeten afsluiten met 
het oog op onderhoud, wordt 
deze bruto beschikbaarheidsver-
goeding gekort met een van 
tevoren overeengekomen bedrag 
als gevolg van het niet beschik-
baar zijn van een deel van het 
tracé. En dit zijn zeer substantiële 
boeteclausules,” zo motiveert 
Bruining de noodzaak om alle 
zaken goed op orde te hebben en 
de kans op technische defecten te 
minimaliseren. Waar mogelijk en 
relevant is deze structuur van kor-
tingen door Coentunnel Company 
doorvertaald naar de contracten 
met de uitvoerende partijen.

De praktijk van cameratoezicht
Leo van Ruijven geeft aan de hand 
van een voorbeeld weer wat de 
consequenties zijn van deze 
manier van werken. “Vooropge-
steld dat wij altijd trachten de best 

denkbare oplossing voor onze 
opdrachtgevers te bedenken en 
implementeren, wordt bij het 
Coentunnel project veel aandacht 
besteed aan het garanderen van 
de continuïteit van systemen, 
waarmee uiteindelijk een zo hoog 
mogelijke beschikbaarheid van de 
weg wordt gerealiseerd. Video- 
observatie bijvoorbeeld is één van 
de belangrijke systemen op dit 
tracé. Het is vanuit veiligheids-
overwegingen cruciaal dat er 
continue, 24 uur per dag, 365 
dagen per jaar, overzicht is over 
het complete Coentunnel-tracé, 
dat behalve de tunnel ook een 
flink deel van de toeleidende 
snelwegen omvat. Uit het Systems 
Engineeringsproces volgt al snel 
de mogelijke oplossing door het 
plaatsen van camera’s en de 
deugdelijke transmissie van de 
beelden naar de verkeerscentrale. 
Voor specifiek de plaatsing van de 
camera’s in een niet-vriendelijke 
omgeving, waar het weer en 
andere invloeden altijd een rol 
spelen, kan dit betekenen dat we 
camera’s dubbel plaatsen of dat 
een camera de functie van een 

eventuele naastgelegen defecte 
camera altijd moet kunnen 
overnemen. Als gekozen wordt 
voor dat laatste kan daaraan 
alleen invulling worden gegeven 
als je een nieuwe eis stelt, 
namelijk dat er bewegende 
camera’s moeten worden ingezet. 
Daarnaast moet de situering van 
de camera’s zo worden gekozen 
dat we er in geval van een defect 
of storing gemakkelijk bij kunnen, 
zonder dat er een wegdeel hoeft te 
worden afgesloten en zonder dat 
er mensen in gevaar worden 
gebracht. Een elektriciteitskast 
plaats je dus zodanig dat je er 
gemakkelijk en veilig bij kunt.”

Leren van ervaringen
Jan Willem Bruining: “De 
implementatie van Systems 
Engineering binnen het 
consortium is best lastig als je 
weet dat veel bedrijven nog 
gewend zijn aan de situatie 
waarin de opdrachtgever strikt 
en duidelijk aangeeft wat er 
precies moet gebeuren. Er wordt 
nu veel meer initiatief verwacht. 
Van de betrokken personen 

vraagt dit om een pro-actieve 
houding. Niet afwachten maar 
op basis van een gedegen analyse 
zelf tot een keuze komen die past 
binnen de contractuele rand-
voorwaarden en die afstemmen 
met de belanghebbenden. Dit 
vereist soms wel enige creativi-
teit. Die houding wordt ook 
uitgedragen in een speciaal door 
Coentunnel Company opgezet 
opleidingsprogramma voor alle 
medewerkers.”

Visie, creativiteit en durf
“In de eisen die Rijkswaterstaat 
stelt zitten soms beperkingen ten 
aanzien van de ontwerpvrijheid. 
Iets dat je vanuit het principe van 
Systems Engineering niet zou 
verwachten. Dit komt dan voort 
uit de inspraak en afstemming 
met de omgeving in de fase van 
planologische besluitvorming in 
het tracébesluit. Leo van Ruijven 
licht toe: “Eén van de eisen in 
relatie tot de te plaatsen 
geluidsschermen is aan te tonen 
dat het geluidsniveau op de gevel 
van aanliggende woningen de 
wettelijk toegestane waarde niet 

overschrijdt. Als vervolgens in het 
contract alle daarop van invloed 
zijnde variabelen als de verkeers-
intensiteit, het type asfalt en de 
locatie, vorm, materiaalgebruik 
en hoogte van de geluidsscher-
men zijn vastgelegd, heb je 
feitelijk geen mogelijkheden 
meer om andere oplossingen te 
bedenken en zou dus automa-
tisch aan de eis van het geluidsni-
veau moeten zijn voldaan. Het 
aantonen daarvan kan dan niet 
als verplichting van de aannemer 
worden gezien, hetgeen contrac-
tueel tot discussie kan leiden”
Om een project als dit tot een 
goed einde te brengen, komt het 
volgens Bruining vooral op visie, 
creativiteit en durf aan”. Deze 
kenmerken zijn essentieel om het 
contract, eventuele afwijkingen 
daarop en de dagelijkse praktijk 
op elkaar aan te laten sluiten en 
goed te onderbouwen. Als het 
gaat over de praktische toepassing 
van Systems Engineering moet 
uitgegaan worden van een 
realistisch ambitieniveau. Het 
ambitieniveau op de 2e Coentun-
nel is hoog. 

Coentunnel Company en DBFM-contract
Coentunnel Company BV bestaat uit Arcadis, BESIX Group, 
CFE, Dredging International, Dura Vermeer Group, TBI 
Bouwgroep (vertegenwoordigd door Haverkort 
Voormolen) en Vinci. Dit Nederlands-Belgisch-Frans 
consortium heeft op 22 april 2008 het contract met 
Rijkswaterstaat ondertekend voor de ‘Capaciteitsuitbrei-
ding Coentunnel Tracé’. Het betreft een zogenaamd 
DBFM-contract (Design, Build, Finance en Maintain) met 
een looptijd van 30 jaar en een totale waarde van circa 
€500 miljoen. Kenmerkend voor een DBFM-contract is dat 

de opdrachtnemer ontwerp en realisatie voor haar 
rekening neemt, evenals de financiering en het 
onderhoud. Coentunnel Company financiert de ontwerp- 
en realisatiewerkzaamheden vanuit leningen die zijn 
afgesloten bij een combinatie van banken. Coentunnel 
Company ontvangt inkomsten uit de beschikbaarheidsver-
goeding, die is gebaseerd op het werkelijke beschikbaar 
zijn van het wegsysteem voor de weggebruikers in de 
periode 2008-2038. 

“Bij het  
Coentunnel  
project wordt 
veel aandacht 
besteed aan het 
garanderen van 
de conti nuïteit 
van systemen”

Overzicht werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit meerdere onderdelen. 
Allereerst neemt de Coentunnel Company B.V. het 
onderhoud van het Coentunneltracé voor 30 jaar op zich. 
Daarnaast draagt het consortium zorg voor de voorberei-
ding en realisatie van een 2e Coentunnel met toeleidende 
wegen en voorzieningen. Na ingebruikstelling van die 
tweede tunnel, wordt de oude Coentunnel gerenoveerd, 
waarna het Coentunneltracé uit 2 tunnels met in totaal 8 
rijstroken zal bestaan. 
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“Installa tietechniek zeer  
      bepa lend voor succes”

Aan de taken en het maatschappelijk belang van Rijkswaterstaat is al ruim 200 jaar weinig 

veranderd.  Volgens Cees Brandsen, HID (Hoofdingenieur-Directeur) van de Dienst Infrastruc-

tuur van Rijkswaterstaat, draait het nog steeds om het zorg dragen voor een vlotte en veilige 

doorstroming van het verkeer, het garanderen van schoon drinkwater en het beschermen 

van ons land tegen overstromingen. “De manier waarop we deze taken uitvoeren, is echter 

wel sterk veranderd”.

“De wereld om ons heen 
verandert immers steeds sneller. 
Wegen worden steeds drukker  
en vaarwegen steeds voller. De 
ruimte wordt schaarser en de 
druk op het milieu neemt toe,”  
zo slaat Brandsen een bruggetje 
naar de veranderde werkwijze  
van Rijkswaterstaat. De dienst 
Infrastructuur is binnen RWS 
verantwoordelijk voor de inkoop 
en voor het technisch en 
projectmanagement van de 
grotere en complexe projecten. 
Juist vanuit deze rol signaleert  
hij de duidelijke ontwikkeling 
binnen RWS naar regie voeren  
in plaats van zelf uitvoeren.

Meer uitbesteden
“In de loop der tijd zijn we steeds 
meer routinematige klussen gaan 
uitbesteden. Recentelijk gaan we 
daar nog een stap verder in. Het 
credo ‘de markt tenzij….’ geeft al 
aan dat de focus bij beheer en 
onderhoud sinds kort nog meer 
verschoven is naar uitbesteding.  
Desondanks is het niet zo dat we 
alle ontwerptaken en voorwaar-
den per definitie uitbesteden aan 
de markt,” stelt Brandsen. “De 
uitzondering is vooral te vinden in 
de natte sector. Veiligheid  is daar 
soms zo’n belangrijk issue, dat we 
daar meer  een eigen rol bij 
houden. Een voorbeeld is de 
renovatie van de stuwen bij 

Amerongen en Tiel waar we veel 
eigen kennis mee moeten 

brengen naar het project.”
Met behulp van toetsen 

wegen we zorgvuldig af welke projecten in de vorm 
van een publiek-private samenwerking kunnen 
worden uitbesteed. De basis voor ons projectenbeeld 
naar de toekomst  vormt het Meerjarenplan 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het 
zogenoemde projectenboek, dat voor elk jaar 
aangeeft welke projecten het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat  wil uitvoeren, is min of meer de basis 
voor de grote aanbestedingen.”

Ambivalent gevoel
Brandsen kent een ambivalent gevoel ten aanzien 
van de elektrotechnische sector. “ In het kader van 
de spoedaanpak hebben wij verkennende gesprek-
ken gevoerd met onder meer Uneto-VNI, de 
ondernemersorganisatie voor de installatiebranche. 
Je ziet dan eigenlijk twee gezichten. Aan de ene kant 
is het een sector, die fantastische state-of-the-art 
hightech oplossingen ontwikkelt en implementeert. 
Kijk maar eens naar het reilen en zeilen van een 
boorplatform. Aan de andere kant leert de ervaring 
met de ingebruikname van de tunnel aan de A73 bij 
Roermond, dat ook voor de installaties een integrale 
aanpak erg belangrijk is. Dit voorbeeld laat zien dat 
het geen automatisme is dat als alle individuele 
installaties elk voor zich goed functioneren, dat dan 
ook het geheel goed presteert conform de bestu-
ringseisen van tegenwoordig. Dit terwijl er toch juist 
in de installatiebranche veel kennis en ervaring op 
het gebied van aansturing voor beheer en onder-
houd aanwezig is.”

Vooroordelen aanbestedingsprocedures
De Hoofdingenieur-directeur rekent af met de 
algemeen geldende opvatting dat aanbestedingspro-
cedures complex zijn en dat er veel informatie 
geleverd moet worden. “Het is wat mensen er zelf 
van maken. Veelzeggend vind ik de aanbesteding 
van ProRail. Vooraf was duidelijk aangegeven dat het 
totale bid in een boodschappentas moest passen en 
dan zie je mensen toch echt nog met stapels ordners 
binnenkomen. Ik vind dat het bedrijfsleven ook een 
eigen verantwoordelijkheid heeft,” zo draait 
Brandsen de zaken om. “Ook lopen we tegen vormen 
van een marktmonopolie aan. Als ik zie dat we, zoals 

bij de aanbesteding van verkeerscentrales, uiteinde-
lijk maar bij drie marktpartijen terecht kunnen, 
vind ik ook dat bedrijven naar zichzelf moeten 
kijken. Voor ons de uitdaging om de functionele 
specificaties iets anders te formuleren en zaken wat 
ruimer te beschrijven, dan weet ik zeker dat er meer 
bedrijven in aanmerking komen.”

Trend naar DBFM-contracten
Over aanbestedingen in de vorm van DBFM-contrac-
ten is Brandsen positief. “Infrastructurele projecten 
worden groter en complexer. Wij moeten daar niet 
een allesomvattende grip op willen houden. 
DBFM-contracten stimuleren samenwerking tussen 
uitvoerders. Het biedt bedrijven de kans om meer 
naar zich toe te halen. Ik constateer helaas nog te 
vaak dat de betrokken bedrijven wachten tot ons 
beleid definitief is geworden, alvorens een besluit 
over de interne werkaanpak te nemen.  Alhoewel wij 
opdrachtgever blijven, denk ik wel dat bedrijven 
meer en snellere stappen voorwaarts kunnen maken 
met elkaar. Afgezien van het feit dat onze invloed bij 
DBFM-constructies minder wordt, heeft de ervaring 
uitgewezen dat het hanteren van deze contractvorm 
goed is voor de prijs-prestatieverhouding. Het blijkt 
mogelijk tot wel 15% goedkoper te bouwen.

kansen elektrotechniek
Kansen ziet Cees Brandsen genoeg voor de elektrotech-
nische branche. “Grote marktpartijen als Croon 
acteren in alle drie de segmenten waarin wij met 
Rijkswaterstaat actief zijn,”  stelt Brandsen, doelend op 
droge voeten, voldoende en schoon water en een vlot 
en veilig verkeer over weg en water. “Bovendien is de 
installatietechniek bepalend voor de mate van succes 
van opgeleverde projecten en kan de elektrotechni-
sche sector een sleutelrol vervullen als het gaat om het 
zuiniger omgaan met energie. Gezien onze verant-
woordelijkheid voor een goede doorstroming enerzijds 
en de veiligheid van verkeersdeelnemers anderzijds, 
kunnen wij het ons simpelweg niet veroorloven 
gebruik te maken van niet bewezen technische 
oplossingen. Maar dit wil niet zeggen dat het niet 
loont om te innoveren. Integendeel.  Ik juich iedere 
nieuwe technische vondst van harte toe.” 

RIjkSWATERSTAATCEES BRANDSEN
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Summary Infrastructuur

Time to attack
Ideas about infrastructure have 
changed dramatically over the 
past several decades, with people 
now complaining where they 
used to feel a sense of pride. We 
take for granted the wonderful 
infrastructure we have taken 
decades to build – we can no 
longer appreciate it and yet we 
are the first to complain when we 
are stuck in traffic or waiting for 
a bridge to open. 
The good news is that we now 
appear to be on the eve of a new 
infrastructure revolution, of 
which offshore wind farms and 
hyper-intelligent tunnels are 
merely the beginning. It is time to 
launch an attack and start 
creating the next generation of 
infrastructure solutions. The 
keywords for companies willing 
to fight the good fight are 
company security and an 
integrated approach.  

patient is key factor  
in Deventer Hospital
Deventer Hospital has had to 
overcome the hurdles of 
traditionalism to create a 
brand-new healthcare concept in 
which the patient, rather than 
the healthcare worker, is the 
number one priority. The new 
concept is based on a structure 
divided into four care categories: 
acute care, urgent care, elective 
care and chronic care, each of 
which requires a different patient 
approach. Optimal alignment in 
the construction of the new 

space and greenery. The 
80-year-old futurist intends to 
control the growing problem of 
traffic congestion by building 
two-level motorways in the 
busiest areas. 

precision work at a 
depth of 3,000 metres
Offshore drilling presents a 
number of major infrastructure 
challenges: the installation of 
pipelines at sea using special 
ships containing pipe installation 
systems is truly an amazing 
achievement. In the face of wind, 
waves, tides, pressure on the 
pipes and the forces of the ship’s 
propulsion system, the pipes are 
installed at the required location 
with an accuracy of several 
decimetres. 

Spotlight on  
infrastructure

Harmony between  
a building and its 
environment
In each of his designs, renowned 
Dutch architect Max van Huut 
aims at maximum integration 
with the environment and good 
harmony with the natural 
elements. In addition to being 
functional, infrastructure must 
be aesthetically pleasing: 
technology must not dominate, 
but rather enhance a functional 
and beautiful design. The design 

buildings and a critical review  
of the redundancy levels of the 
technical facilities has provided 
Deventer Hospital with a high 
degree of flexibility and  
efficiency.

Infrastructure  
and mobility

Best friends or  
marriage of the minds?

Guido van Woerkom, the director 
of the Dutch Automobile 
Association ANWB, believes 
infrastructure and mobility are 
inextricably linked, regarding 
infrastructure both as the 
greatest obstacle and the greatest 
opportunity when it comes to 
improving traffic flow. Believing it 
is about time we start using a 
more integrated approach to 
tackle the mobility issue, he cites 
strong partnerships between all 
public and private parties 
involved as a prerequisite in this 
process. 

Rotterdam’s pipeline 
projects
Development of the Port of 
Rotterdam is slowing down, one 
of the main reasons for which is 
lack of space. With the second 
Meuse Plain set to be completed 
only in 2013, the port and 
industrial zone has been 

for the new theatre set to be built 
in Sneek in the Province of 
Friesland embodies each of these 
principles. The building’s lighting 
system and other features will 
ensure that the 23-floor theatre 
tower will become a unique 
landmark in the region. The 
7-colour lighting is sure to evoke a 
mystical, magical atmosphere, 
making it seem as if the 
performance has already started 
by the time visitors catch sight of 
the theatre.

Revamp for Coentunnel 

practical experience 
through DBFM contract 
and Systems Engineering

The capacity of the Coentunnel, a 
key artery on the Amsterdam 
Ring Road, is set to be signifi-
cantly expanded over the next 
several years. Coentunnel 
Company, a Dutch-Belgian-French 
consortium, is poised to develop 
the project. This is one of the first 
times Systems Engineering has 
been implemented for a project 
awarded on the basis of a DBFM 
contract (an acronym for Design, 
Build, Finance, Maintain). Jan 
Willem Bruining, Design & 
Construct Manager of Coentunnel 
Company and Leo van Ruijven, 
Technology Development 
Manager of Croon Elektrotech-
niek, discuss their shared 

investing heavily in pipelines, just 
as it previously did with the 
Multicore project. 
The underground distribution 
system consists of a public pipe 
network for the transport of 
liquids and gases. Businesses are 
pleased with the opportunity to 
lease sections of this pipe 
network. 

A glimpse into  
the future

Futurist Rudolf Das has declared 
war on the cookie-cutter designs 
that characterise modern-day 
VINEX neighbourhoods (VINEX = 
site designated by the Dutch 
government for future urban 
development), wanting to see an 
end to the identikit homes and 
advocating alternative approa-
ches to new construction. His idea 
of building hills in these 
neighbourhoods shows real 
potential and provides an 
excellent solution to the lack of 

experiences in this complex 
project, leading to fascinating 
insights and valuable lessons for 
the future. 

Installation technology: 
a key success factor  
in projects
While the duties and responsibili-
ties of the Directorate-General for 
Public Works and Water 
Management (Rijkswaterstaat) 
have changed little in the two 
centuries since its establishment, 
the procedures of the Directo-
rate’s Infrastructure Service – 
which is responsible for 
purchasing and for the technical 
and project management of 

large-scale, complex infrastruc-
ture projects – have undergone 
nothing less than a sea change. 
The Service’s focus recently 
shifted from implementing the 
projects to directing them and 
Chief Engineer-Director (HID) 
Cees Brandsen offers a glimpse 
into day-to-day life at the largest 
contracting party in the 
Netherlands. Brandsen expresses 
surprise at the two faces of the 
electrical and mechanical 
industries, and believes electrical 
engineering can play a key role  
in successfully completing 
infrastructure projects.
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Croon Elektrotechniek B.V.
Hoofdkantoor
Schiemond 20-22
3024 EE  Rotterdam
info@croon.nl
www.croon.nl

Croon, pro-actieve 
dienstverlener  
voor ambitieuze op-
drachtgevers. Visie: 
Zolang er electriciteit 

is, zal er behoefte zijn 

aan specialisten 

binnen dit werkgebied.

20090574 Croon Current #3.indd   36 18-06-2009   18:24:10


