
Impressie Masterclass Ondergrondse Mobiliteitsoplossingen 

 

Hieronder wordt middels korte weergave van vragen (V) en antwoorden (A) een impressie van de 

gevoerde discussie gegeven. 

 

Jan Maarten Dalmeijer (actiegroep geboorde tramtunnel Utrecht): Omgevingskwaliteit en de Publieke 
Ruimte, inzicht in kosten 
 
Voor inhoud zie de sheetpresentatie. 
 
Discussie: 
V: Welk probleem lost dit op? 
A: Faciliteren mobiliteit agv bevolkingsgroei. 
 
V: Wat zijn de effecten op veiligheid? 
A: Veel minder bussen, echter niet volledig weg. 
 
V: Ook voor de auto? 
A: Nee, daarvoor zijn hubs (P&R-voorzieningen). 
 
V: Zijn er grenzen aan benutten ondergrond? 
A: Niet zo snel voorzienbaar, maar zal mogelijk blijken. 
 
V: Utrecht CS ontlasten? 
A: Klopt. Ook verbindingen met andere stations maken. Differentiatie inbouwen, waardoor er 
alternatieven zijn. 
 
V: Zijn er voorbelden van steden met 500.000+ inwoners die ondergronds een slecht idee vinden? 
A: Nee, geen voorbeelden. 
 
 
 
Predrag Jovanovic (Royal HaskoningDHV): Ondergronds bouwen van infrastructuur 
 
Voor inhoud zie de sheetpresentatie. 
 
Discussie: 
V: Waarom is boren in Utrecht makkelijk? 
A: Zand is makkelijk om doorheen te boren. 
 
V: Kostenvergelijking bovengronds-ondergronds? 
A: Als je alles meerekent, kom je ondergronds niet per se duurder uit dan bovengronds. UHL was  
€ 65.000 per meter, dat is vergelijkbaar met kosten ondergronds. 
 
V: Hoe diep boren? 
A: bij 15 m diameter minstens 10 m onder maaiveld. Bij diameter 6,5 m, kan dit op 4 m onder 
maaiveld. 
 
V: Als je zo ondiep boort, krijg je dan geen verzakkingen? 
A: Nee, de technieken zijn goed genoeg om dit te voorkomen. 
 
V: Kun je een deel van zo’n tunnel ook als fietstunnel gebruiken? 
A: Uiteraard. 
 
 
  



Bart Verveer (Managing Director Herrenknecht): Ondergronds boren en aanleg, inclusief 
communicatieve aspecten en omgevingsmanagement 
  
Voor inhoud zie de sheetpresentatie. 
 
Discussie: 
V: Hoe lang duurt de opbouw van machines? 
A: circa 10 weken. 
 
V: Wat zijn (technische) uitdagingen voor Utrecht? 
A: Politiek moeten de neuzen dezelfde kant uit. Je moet grootser durven denken. Alles wat vies is 
onder de grond stoppen. Hoogwaardig OV en kwaliteit op maaiveldniveau. 
 
V: Wat rechtvaardigt de keuze voor dergelijke oplossingen, ook elders in de provincie? 
A: Kijk naar andere steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) en zie wat daar gebeurt en hoe je dit 
met elkaar zou kunnen verbinden. 
 
 
Ben Ale (emeritus hoogleraar Veiligheidskunde TU Delft): Veiligheid bij ondergrondse infrastructuur 
  
Voor inhoud zie de sheetpresentatie. 
 
Discussie: geen. 
 
 
 
Discussie o.l.v. dagvoorzitter, inclusief  

In de discussie n.a.v. alle bijdragen komen de volgende vragen naar voren: 

• Welk probleem los je op; hoe bouw je flexibiliteit in? 

• Hoe zit het met de leefbaarheid? 

• Nog wat uitdiepen op financiële aspecten. 

• Hoe toekomstbestendig zijn dergelijke oplossingen. 

Vanuit de sprekers wordt aangegeven dat niemand zich een idee kan vormen hoe je over 100 jaar 

reist. Het beeld is dat in grote steden in het buitenland de reistijden langer geworden zijn (hoewel 

reizen met OV toch soms ook wel sneller is, omdat je met de auto op zoek moet naar een 

parkeerplek). Je moet blijven inzetten op “massavervoer” of kiezen van punt tot punt. Nu zijn er al 

100.000 forensen per dag in het gebied Science Park/Rijnsweerd. Infrastructuur gaat over 

reizigersaantallen, niet over aantal inwoners van een plaats. 

Of je bereid bent om te betalen voor kwaliteit, is een politieke discussie. Geld is achteraf nooit een 

probleem gebleken. Prijzen dalen, waardoor wachten kan lonen. Wel alvast een papieren studie 

doen. Vanwege de toenemende verdichting zal sowieso veel in het OV geïnvesteerd moeten worden. 

Hierdoor ontstaat ook ruimte voor automobilisten die echt geen alternatief hebben. 

Het is goed om na te denken over de problemen die er over 50 jaar mogelijk zijn en of ondergrondse 

oplossingen daar dan een antwoord op zijn. Over tunnels is veel borrelpraat: te duur, verzakken, 

Utrecht is te klein. Een feasibility-study doen en dan de politieke discussie voeren. 

Met risico’s moet je afwegen of je ze technisch (soms tegen hoge kosten) op wilt lossen, of het risico 

wilt lopen. Als je voor het laatste kiest en er alsnog iets mis gaat, zijn de kosten mogelijk nog veel 

hoger!  

 



 

Reactie gedeputeerde Arne Schaddelee 

Het was een inspirerende middag. Veel misverstanden zijn uit de weg geruimd. Het is een politieke 

vraag of we deze kant op willen. Een tunnel is weinig flexibel; je moet het wel zeker weten. GS zijn 

met de minister in gesprek over de OV-ring rond Utrecht. Nieuwe impulsen/verzoeken tot 

ondertunneling kunnen dit proces vertragen/frustreren. 

 

 

 


