
De waarde van ondergronds bouwen: 
In beeld brengen van kosten, baten en argumenten  

van gerealiseerde ondergrondse projecten  
(ex post evaluatie) 

. 



Wie zijn wij? 

• Ir. Lidwien Besselink 

◦ Projectleider COB-project De waarde van ondergronds bouwen 
 

 

 

 

• Dr. ir. Geert Roovers 

◦ Lector Bodem en Ondergrond 
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Waarom dit onderzoek? 
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Versterken van positie van ondergrond in stedelijke ontwerp- 
en ontwikkelprocessen en besluitvorming daarover …  

 

… teneinde de potenties van de ondergrond beter te 
benutten. 

 





Wat gaan we vandaag doen? 
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• Twee cases 

• Eerste beelden 

• Reflectie - discussie 

• Onderzoeksproject  
en een uitnodiging 

 



Twee cases 
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Boston: Big Dig 

Reference: Leijten, M. (2004) 



Boston: Big Dig (1/3) 

1951:  
Start construction of 2x6-lane highway 
(‘original artery’). Taking away of appr. 3.800 houses and many industrial areas. Highway 
seperates old neighborhoods and downtown Boston.  

 

Anti-highway revolt 



Boston: Big Dig (2/3) 

1972:  
Central Artery and Third Harbour Tunnel plan. 

• Third Harbour Tunnel,  

• Undergroud 2x6/2x8 Central Artery,  

• New bridge across Charles River.  

• Small housing and parks on top – mainly used as public space. 

 

1994-2007: Construction 



Boston: Big Dig (3/3) 



Main issues on subsurface solution (1/2) 

 
Polarisation 
 

Budget exceedance, due to risks, complex construction methods, mitigation measures 
and keeping the traffic running.  
 
From $2,6 bil. to $14,6 bil. 
 

Taking down (several) houses 



Main issues on subsurface solution (2/2) 

 
Accellerator of decision making – bridging gaps between stakeholders 
 

Substantial improvement of environmental quality 
 

Substantial reduction of congestion 
 

Barrier removal: 
Reduction of physical, social and psychological distance between old neighbourhoods and 
downtown Boston  



New qualities at a bargain? 

https://www.bostonglobe.com/magazine/2015/12/29/years-later-did-big-dig-deliver/tSb8PIMS4QJUETsMpA7SpI/story.html


Het Souterrain 
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Tramtunnel Ondergrondse parkeergarage 



Locatie 
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Tijdlijn 
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Motie Bianchi 
Nota De Kern 

Gezond 

Semi-metro met 
tunnel 

Geen grote 
projecten 

Sleutelproject 4e Nota 
Compromis stadhuis 
Druk van ketenstores 

Subsidie 
VenW 

Start bouw oplevering 



Actors 

• Gemeente Den Haag 

• Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

• HTM 

• De Kern Gewond 

• Rover 

• Inwoners 

• Winkelketens 

• Onroerendgoedontwikkelaars 
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Results 

• Two arguments for Het Souterrain:  

◦ Traffic related argument: congestion on the crossing Grote Marktstraat/Spui 

◦ Spatial argument: The quality of the Centre of The Hague should be improved 

• A solution (Het Souterrain) looked for problems and budget 

• Decisive to go underground:  

◦ Political figures with administrative courage and a vision 

◦ Political package deals and momentum 

• Knowledge about the traffic need, to go underground and construction risks are not 
used in the final decision 
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Arguments (Pro) 

• Traffic related 

• Public transport 

• Economic development area 

• Live ability/ spatial quality area 

 

Unexpected benefit: Private investments in adjacent real estate as a result of the 
improvement of the spatial quality, in which Het Souterrain has played a major role 
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Arguments (against) 

• Costs (234 million Euro while 139 million calculated) 

• Innovative construction method-> construction risks (cost overruns + increased 
construction time) 

• Small companies have left or went bankrupt due to the construction nuisance 

• Tram travelers are not dropped anymore in front of the chain stores 

• The tramline deflections have resulted in disadvantages for the tram travelers 

• Parking places on the ground are insufficient disappeared   
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Eerste beelden 
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Eerste beelden (1/4) 

• Gebruik van ondergronds bouwen is altijd ingebed in een grotere stedenbouwkundige 
ontwikkeling – problematiek. Ondergronds bouwen helpt vanuit verkeerskundig, 
sociaal, leefbaarheids én economisch perspectief, en herstelt onwenselijke 
consequenties van eerdere grootschalige stedelijke ingrepen. 

• Ondergronds bouwen komt vaak pas in beeld te komen als andere opties niet meer 
lukken. Veelal is sprake van een ondergrondse oplossing als een ‘procesingreep om een 
patstelling te doorbreken’. Alleen bij Haagse Tramtunnel was dit anders! 

• Financiering vanuit meerdere partijen - zowel private partijen als verschillende 
overheden - lijkt cruciaal. 
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Eerste beelden (2/4) 

Dit heeft implicaties – roept vragen op: 

• Versterken positie ondergronds bouwen zou via de ‘stedenbouwkundige – ruimtelijke 
band’ moeten lopen. Hoe krijgen we ontwerpen en ontwikkelen met ondergrondse 
opties vanaf begin volwaardig op tafel in een stedenbouwkundig - ruimtelijk proces? 

• Hoe gaan we in de business-case om met scope, schaal en verevening (tussen partijen 
en in de tijd) – als meervoudige financiering cruciaal is voor succes? 

• Er lijkt een kantelpunt waarin de stedelijke druk zo groot wordt dat ondergronds 
bouwen aantrekkelijk wordt. Hoe ziet zo’n kantelpunt eruit, en wanneer kantelt het 
dan? 
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Travel time 

Fuel savings (€) 

Implementation urban mobility policies 

Use of natural resources 

Energetic efficiency 

Land consumption (surface) 

Noise 

Vibrations 

Visual impact mitigation 

Soil pollution and disturbance 

Groundwater pollution 

 

 

 

Buffer space for floods/floods mitigation 

Consumption underground resources (ground, 
water, geothermal) 

Liveability 

Improved use of surface: 

• Continuous space use/accessibility  

• Image of the city 

• Real estate value  

• Revenue from commerce, business and 
taxes 

• Space for recreational activities 

Waarden door ondergrond (3/4) 
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Air pollution and emissions 

Isolation against extreme weather 
conditions  (rain, heat, cold) 

Resilience and protection to external 
threats (earthquakes, floods, fires, etc.) 

Vulnerability to internal threats 

Safety (car/pedestrians accidents) 

Safety (micro-criminality) 

Safety (manufacturing, laboratories, 
scientific facilities) 

Safety (limited access) 

Accessibility (to the structure) 

 

 

 

Psychophysical comfort (living/working 
underground) 

Air pollution 

Water pollution 

Soil pollution 

Flora and fauna 

Cultural and archaeology 

Risks of buildings in proximity 

Income loss business and commerce 

Reuse of geomaterials 

Underground space reallocation and  restoring 
the initial situation 

 

Waarden door ondergrond (4/4) 
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Reflectie en discussie 
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De – maatschappelijke en economische – waarde 
van ondergronds bouwen 

COB-onderzoeksproject 
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Dank! 



De SUB-URBAN Toolbox: 
Ondergrondspecialisten en Urban Planners 
samen aan de slag 
 
Petra van der Lugt, Kees de Vette & Ignace 
van Campenhout 
 
 



COST SUB-URBAN 
Europees netwerk om het  
begrip en het gebruik van de ondergrond  
onder onze steden te bevorderen 

Kennis en middelen beschikbaar stellen aan 
besluitvormers: 
 
• Optimaliseren van ondergondse potentie 

• Herkennen en managen van conflicterend gebruik van de 
ondergrond  

• Beheersen van de ondergrondse ecosystemen 



• Netwerk van >30 landen  

• >150 researchers, 
ondergrondspecialisten en urban 
planners  

• 23 deelnemende steden 

NGU 

GSNI 

IPP 

GSN/ 
TNO 

BGS 

GEUS 

GLH/ 
BSU 

Belfast 

Rotterdam 

Hamburg 

Odense 

Oslo 

Glasgow 

Lisboa 

CITY 

NEEDS 

Netwerk  van experts  die kennis 
over ondergrond ontwikkelen…  

… …en van hen die deze kennis zouden 
kunnen gebruiken 

Het Sub-Urban Netwerk 



Waarom? 

Onze kennis over de ondergrond is gefragmenteerd… 
• Sectorale insteek: geohydrologen, archaeologen, geotechnici etc. 
• Ieder een eigen model “geen geintegreerd model” 
• Ondergrond wordt gefragmenteerd gepresenteerd aan urban plannners  
• Subsurface specialisten niet pro-actief bezig met urban planning 

 

Ondergrond specialisten en urban planners praten niet dezelfde taal 
• Verschillende departmenten 
• Urban planners niet bewust van beperkingen en kansen van ondergrond  
• Voor veel urban plannners staat ondergrond gelijk met “kosten en vertragingen” 
• Resultaat: “engineering volgt planning” in plaats van “engineering hand in hand met 

planning” 
 

Besluitvormers & Politici 
• Ondergrond is een “zwarte doos”, “uit het oog, uit het hart” 
• Verantwoordelijkheden voor de ondergrond bij verschillende autoriteiten . 

 



De insteek 

safeguarding the subsurface 

Best  
Effort 

Gaps 

Good Practice 

Transformeren van de relaties 
tussen de bovengrondse- en de 

ondergrondse  disciplines  

delen van een visie 

 



Stadsrapporten 
 
 
 
 
 
 

WerkGroep rapporten 
 
 
 
 
 
STSM rapporten 
(Short term visits, uitwisseling van kennis en 
methodes) 
 
 
 

Publicaties 
 

COST Sub_Urban 2013- 2017: Producten 

city setting, planning issues met ondergrond, 
economische aspecten, beleid, status 
infrastructure, de organsiatie rondom urban 
planning, juridisch framework 

Ondergrondse  urban planning, Data mngnt, 3D 
modellering, grondwater, geothermal, 
geotechnisch, milieu, archeologie 



Niet alleen kennis bij elkaar brengen maar ook de mensen met die kennis, 
‘community’ 

Nauwe relaties met andere 
professionele organisaties 

Cooperatie met city 
networks 

Workshops  
 

Bijdragen aan conferenties,  

COST Sub_Urban 2013- 2017: het Proces 



Website   

“hoe de resultaten werd geproduceerd” 

 

http://sub-urban.squarespace.com/#about


 Online Toolbox:  
“hoe gebruikers er naar op zoek gaan” 

 
              Entree via Topics                                   Geographisch 

 

 
Search 

 



Toolbox:  

• Webbased, gebruiksvriendelijk: 
 
 
 
 
 
 

• “een set van voorbeelden van producten en processen” die kunnen dienen als 
inspiratie  voor andere steden,  

• Het laat zien “wat” “hoe” en ”wanneer” 

• Videos,  

• Communictie, netwerkplatform 

• Is een training tool 

De gebruikers een gevoel geven voor wat mogelijk is in hun eigen organisatie 
 
Hen helpen om dit voor elkaar te krijgen tegen een fractie van de kosten 
 
…...from website…..... to urban underground platform 

 
Ondergrondspecialisten en urban planners met elkaar in verbinding 
brengen 



Interactive  
online 
toolbox 



Hyperlink to Toolbox 

http://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=5f495157aae84a2780b5e7d87dcd66f2
http://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=5f495157aae84a2780b5e7d87dcd66f2














 

• Met kennis en onze community naar andere steden in Europe en de rest van de 
wereld 

• Samenwerking met andere netwerken 

• Samen groeiend  

• Samen naar de volgende generatie NEXT  

 

 

 

Van COST SUB-URBAN naar SUB-URBAN Next:  





Dank! 
Petra van der Lugt - prm.vanderlugt@rotterdam.nl 

Kees de Vette - ca.devette@rotterdam.nl 
Ignace van Campenhout - ipam.vancampenhout@rotterdam.nl 

 

http://sub-urban.squarespace.com/ 

Illustration: Statens vegvesen, Norway 



De architectonische representatie van de 
ondergrond  

Fransje Hooimeijer 

Filippo Lafleur 



Hoe kun je de ondergrond tekenen zodat het 
meegenomen wordt in ruimtelijke ordening en het 
stedenbouwkundig ontwerp? 



Ontwikkeling van een tekening gaat over de 
ontwikkeling van  
de legenda 



Ontwikkeling van de legenda 

Hooimeijer, Maring en Van 
Campenhout 



De legenda heeft statische condities en processen 
of dynamische eenheden  



Vertaling naar de tekening: technisch profiel   



 



 



 









Hoe kunnen de technische condities een rol 
spelen in een nieuwe ontwikkelingsvisie? 



Werken met twee extreme scenario’s gebaseerd 
op bodemdaling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polder in polder                          Bouwen op 
palen  





Workshop Kritisch Konkretiseren: SWOT & 
Keuzes maken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polder in polder                          Bouwen op 
palen  



 









Doorwerken in scripts  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vertaling het technisch profiel naar projectie   



Concluderend het doel is: 
-Inzicht in manieren van tekenen 
-Ontwikkeling van een Technisch Profiel dat voor 
andere cases gebruikt kan worden  

-Ontwikkelen van methodes om de integratie te 
stimuleren 

-Ontwikkelen van manieren het mee te nemen in 
Omgevingsplannen 



Leiden Stationsgebied  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Danku!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen: f.l.hooimeijer@tudelft.nl 



Inzicht in  
én inzichtelijk maken van  

de waarde van de ondergrond  
in ruimtelijke planprocessen 



Kansen voor de ondergrond 

WETEN 

WERKEN WILLEN 



Sprekers 

1.De SUB-URBAN Toolbox: Ondergrondspecialisten en urban 
planners samen aan de slag én De Ondergrond inzichtelijk: 3D 
Visualisaties in de ondergrond -  Ignace van Campenhout 
(gemeente Rotterdam) 

2.Architectonische representatie van de ondergrond in 
planningsdocumenten - Fransje Hooimeijer (TU Delft) 

3.De maatschappelijke en economische waarde van ondergronds 
bouwen - Geert Roovers (Saxion, COB) 



Korte presentaties 

◦ Wat heb je ontwikkeld / gedaan? 

◦ Wat beoog je ermee? Hoe gaat dit ons helpen – 
wat gaat het ons brengen? 

◦ Wat zijn de dilemma’s waar je tegenaan bent 
gelopen? 

◦ Welke resultaten heb je bereikt  

◦ En werkt het?  

 



Discussie 

◦ Gaan deze tools ons helpen?  

◦ Wat is daarbij écht essentieel c.q. belangrijk? 

◦ Wat is daarvoor nodig? 

◦ Ga jij ze morgen gebruiken in jouw werk? 

◦ Wat zijn de plus- en minpunten van de getoonde 
tools/onderzoeken? 

◦ Wat is een gewenste richting voor de doorontwikkeling van 
deze tools? 

 


