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Zettingsvrij en Meebewegend bouwen

Onderzoek in twee pilots (bestaande bouw en nieuwbouw)

1. Zettingsvrij: Reconstructie Kanis

Onderzoek naar een fixerende of zettingsvrije oplossing 

(d.m.v. bijvoorbeeld een palenmatras)

2. Meebewegend bouwen: Nieuwbouw Zegveld-Weidz

Onderzoek naar de kansrijkheid van meebewegend bouwen van 

woningen en openbare ruimte met bodem/wateromstandigheden

Deze presentatie betreft een overzicht van activiteiten en resultaten van pilot 

1, de reconstructie Kanis. 

Voor pilot 2 is een aparte rapportage opgesteld.



Doelstelling pilot 1

Het uitwerken van de principekeuze voor zettingsvrij bouwen bij 

reconstructies om zodoende de levenscyclus van de openbare ruimte 

te vergroten.

Nevendoelen:

• Inzicht vergroten in de techniek van zettingsvrij bouwen

• Inzicht krijgen in de samenhang met watersysteem, kabels & 

leidingen, en de gevolgen voor de inwoners voor wat betreft de 

aansluitingen met in de tuinen

• Vanuit gemeente Woerden innovatief aanbesteden om ook juist de 

kracht van de markt bij een dergelijke nieuwe techniek te benutten.



Resultaten

1. Onderzoek naar de relatie ondergrond, (grond)water en de 

techniek en het proces met de netbeheerders.

2. Definitief ontwerp (DO) bovengrond (Inrichting)

3. Het doorlopen van aanbestedingsproces met contractvorm 

(aanbesteding)

4. Afstemming met inwoners, college raadsleden en externe 

belanghebbenden (Communicatie)

5. Financiering van de extra kosten van de toekomstbestendige 

techniek (Financiering)



1. Onderzoek

• Er is een breed scala aan onderzoeken uitgevoerd. 

(bodemopbouw, watersysteem, grondwater, riolering, natuur, milieuaspecten, 

belemmeringen, archeologie etc en een inventarisatie van beleidsuitgangspunten)

De resultaten hiervan zijn samengebracht in:

– Oplegnotitie Onderzoeken en Beleid (Rodewijk Ingenieursbureau d.d. 27 mei 

2016)

– Knelpuntenkaart Onderzoeken en Beleid (Rodewijk Ingenieursbureau d.d. 27 

mei 2016)

• Universiteit Utrecht/Deltares (vakgroep Bodemdaling) onderzocht de diepere 

grondlagen rondom Kockengen, Kamerik en Kanis. Deze informatie is gedeeld met 

Woerden en de onderzoeker is betrokken geweest bij de Ontwerpateliers (zie 2 

definitief ontwerp).



1. Onderzoek

• Om het lange termijn effect van een zettingsvrije constructie in beeld te krijgen is 

de samenwerking gezocht de vakgroep Bodemdaling van UU/Deltares en HDSR. In 

gezamenlijk overleg is een grondwatermeetnet ontwikkeld, aangelegd en 

aangesloten op het automatische monitoringsnetwerk van gemeente Woerden.

• Op dit moment wordt het grondwatermodel afgerond. Naast een dekkend beeld 

van de huidige grondwaterstand is op korte termijn ook het lange termijn effect 

van verschillende klimaatscenario’s (natte en droge periodes) en andere 

polderpeilen bekend. 

• De resultaten worden gebruikt om de engineering van de ondergrond te 

optimaliseren. Deze informatie biedt daarnaast inzicht in eventuele effecten op 

lange termijn op houten funderingspalen. Dan kunnen in de toekomst tijdig 

maatregelen worden getroffen als dat nodig blijkt te zijn. 



1. Onderzoek

• Er vonden verschillende projectbezoeken plaats (o.a. Krimpenerwaard, 

Waddinxveen, oprit A12, Alphen, Boskoop) om meer kennis op te doen en ervaring 

uit te wisselen van verschillende technieken (o.a. paalsystemen, grondvervanging, 

aanbesteding, uitvoeringaspecten, beheer & onderhoud).

• Er vond een ambtelijk-bestuurlijke kennisuitwisseling met Stichtse Vecht plaats om 

ervaringen te delen op het gebied van bodemdaling en nieuwbouw en 

herstructurering.

• Het Platform Slappe Bodem organiseerde in samenwerking met gemeente 

Woerden COP’s (community of practice) rondom ervaringen met verschillende 

technieken (in Woerden met projectbezoek reconstructie bims Zegveld) en 

paalfunderingen (in Gouda).



1. Onderzoek

• Een van de top-risico’s bij projecten is het proces rondom kabels en leidingen. Dit 

hebben we op een innovatieve wijze aangepakt door te leren van de ervaring van 

RWS en provincie Zuid-Holland. Onder begeleiding van gespecialiseerd bureau Go-

Connectit zijn projectovereenstemmingen (POS-en)  per netbeheerder vastgesteld.

• Met een POS:

– is er vooraf (privaatrechtelijke) wilsovereenstemming

– zijn afspraken zijn juridisch beter afdwingbaar

– is er transparantie en duidelijkheid (scope, rechtsposities, kostenraming, 

kostenverdeling, planning), bij calamiteiten biedt dit houvast

– is er helderheid over procedures bij afwijkingen

– is er helderheid over afhandeling schadevergoeding



1. Onderzoek

• Daarnaast wordt in gemeente Woerden voor het eerst een kabelgoot aangelegd. 

Door alle kabels,  leidingen en riolering ook te onderheien gaan deze systemen ook 

langer mee. Dit betekent minder beheer en onderhoud en langere levensduur.  

Gemeente Woerden heeft dit argument ook ingebracht in de kostenverdeling.  

Deze discussie loopt momenteel nog.

• Bewoners krijgen EPS in een strook 

in de voortuin onder het tijdelijke net 

en onder het tuinpad om schade aan 

huisaansluitingen te beperken.



1. Onderzoek

• In de brede voorverkenning zijn diverse technieken en inrichtingsvarianten de 

revue gepasseerd. Er is verder ingezoomd op het toepassen van Bims, EPS en een 

betonvloer op palen als opties.

• Daarvoor is de kennis en ervaring van het project Gouderak naar binnen gehaald 

door het adviesbureau RPS te betrekken en ook regelmatig contacten te hebben 

met de gemeentelijke projectleider.

• Er is een MCA uitgevoerd waarbij ook naar duurzaamheidsaspecten is gekeken.

• Daarnaast is met de levenscycluskostenmethode van Sweco gerekend om een 

afweging te kunnen maken op basis van investeringskosten én beheer- en 

onderhoudskosten.

• Door college en raad is gekozen voor de betonvloer als maatregel om de openbare 

ruimte in Kanis voor een hele lange tijd op orde te houden. Deze LCC-systematiek 

is inmiddels voor meerdere projecten in Woerden toegepast. 



2. Definitief ontwerp

• Er is intensief geparticipeerd met de 

inwoners van De Kanis:

– Samenwerken vanaf het begin

– Inwoners, overheden, ontwerpers, 

kennisinstellingen

– Wensen, waarden, knelpunten, kosten 

bespreken

– Kwetsbaar opstellen

– Kennis delen (landschap, techniek, LCC)

– Samen ontwerpen/schetsen

– Bewonersavonden

– Cyclisch tot keuzes komen



2. Definitief ontwerp

• Onderstaande tabel toont het aantal bijeenkomsten

• Er zijn twee rapportages opgeleverd

– Ontwerpatelier De Kanis (verkenningfase), Bosch Slabbers Landschapsarchitecten , 

oktober 2015 

– De Kanis. Een vernieuwde basis voor de openbare ruimte (DO), Bosch Slabbers

Landschapsarchitecten, november 2016

Periode Activiteit 

Oktober 2014 Bewonersavond De Kanis 

Februari 2015 1e Ontwerpatelier 

April 2015 2e Ontwerpatelier 

Juni 2015 Bewonersavond De Kanis: resultaten en voorleggen dilemma’s 

Oktober 2015 Straat-schets-sessies met bewoners 

December 2015 Bewonersavond VO en infobrief 

Juni 2016 Bewonersavonden kavelpad (twee) 

Juli 2016 Bewonersavond DO (puntjes op de i) en keuze inrichting park 

 



2. Definitief ontwerp

Enkele ervaringen van het participatieproces

• Door participatie traject is bewustwording vergroot

• Grote betrokkenheid inwoners, college en raad

• Gedragen ontwerp, centraal park, kavelpad

• Begrip voor duurzame techniek voor de ondergrond: lange termijn aanpak

• Langdurig proces, uitloop planning. Mede door samenhang onzekerheid 

financiën, kavelpad en de gevolgen daarvan voor het ontwerp.



2. Definitief ontwerp



2 Definitief ontwerp

Het centrale parkje en de nieuwe ontsluiting



2 Definitief ontwerp

• De breed gedragen inwonerwens om een kavelpad rondom het dorp te 

realiseren om zwaar (landbouw) verkeer uit het dorp te weren is na een 

intensief proces ingevuld. De drie betrokken ondernemers ondertekenden 

onlangs het contract hiervoor, samen met gemeente Woerden.  

• Tijdens de bouwwerkzaamheden wordt een deel van het kavelpad 

gebruikt als bouwroute (gele en blauwe tracé)



3. Aanbestedingsproces

• In de voorbereiding werd duidelijk dat een betonvloer op palen een kansrijke 
techniek was. Om de innovatiekracht van de markt goed te kunnen benutten 
en tegelijkertijd toch de opdrachtgeversrol (met bijbehorende 
verantwoordelijkheden) te kunnen vervullen is voor een bouwteamconstructie 
gekozen. Vanwege deze keuze is voor de ondergrond in de voorbereidingsfase 
geen DO gemaakt. Dit vindt plaats na de aanbesteding.

• Er vond een uitgebreide voorbereiding van het aanbestedingsproces plaats. Er 
is met diverse externe partijen gediscussieerd over aanbestedingsvormen, 
kansen en risico’s, regelgeving, rollen en verantwoordelijkheden. Betrokken 
partijen waren Grontmij (nu Sweco), RPS, CROW, voormalig aannemer (nu 
adviseur), CROW en inkoopmanagement Woerden. O.a.de volgende 
documenten zijn opgesteld:

– Risico & Kansendossier (Grontmij, 25 januari 2016)

– Memo aanbestedingsregels Woerden (26 januari 2016)



3. Aanbestedingsproces

Om de bouwteamconstructie aan te sturen 

is gekozen voor het Integraal 

Projectmanagement volgens het IPM-model. 

Dit is nieuw voor Woerden. Hierin worden 

vijf managementrollen onderscheiden 

(projectmanager, manager 

projectbeheersing, contractmanager, 

omgevingsmanager en technisch manager). 

De ambitie die hieraan ten grondslag ligt is 

het verhogen van het rendement, een 

duidelijke rolverdeling en een betere sturing 

in de organisatie en bemensing voor dit 

‘grote project’ voor gemeente Woerden. 



4. Communicatie

• Onder punt 2 is het uitgebreide participatieproces beschreven.

• Er is regelmatig gebruik gemaakt van een sketchnote- tekenaar ter 
ondersteuning van het communicatieproces. Bijvoorbeeld door een getekende 
‘luchtfoto’ van Kanis te gebruiken om bewoners met elkaar te laten parten 
over de knelpunten in kanis, verslaglegging, uitwerken van processchema’s en 
visualiseren van technieken.

• Infobrieven zijn gebruikt om inwoners en stakeholders te informeren. Naast de 
bewonersavonden is aanvullend ook een aantal keer een update gegeven in 
het platform Kamerik.

• Het college en de raad is betrokken bij de besluitvorming over kavelpad, de 
techniek, de financiering en het participatieproces.  Er vond ook een bezoek 
met raadsleden plaats naar het project Gouderak (Krimpenerwaard)



Anders communiceren!



4. Communicatie

Betrokkenen

Betrekken extern Informeren extern 

Direct aanwonenden Dorpsplatform Kamerik 

Aanwonenden bouwroute VVN/ Gehandicaptenplatform MIMAX 

Woningbouwvereniging Kamerik Zorg (huisartsen, thuiszorg, kraamhulp) 

Ondernemers (in verband met toegankelijkheid 

afnemers en toeleveranciers) 

Hulpdiensten (brandweer, politie, 

ambulancediensten) 

De rooms-katholieke Sint-Hippolytuskerk Provincie Utrecht (subsidie) 

Timpaan, nieuwbouw Pastorielaant Openbaar vervoersdienst 

Fam. Nap, Geuze en Bon kavelpad/bouwweg  

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  

Nutsbedrijven (Vitens, Stedin, Ziggo, KPN, 

Reggefiber) 

 

Sweco/Deltares (grondwatermonitoring)  

  

 



4. Communicatie

Presentaties/bezoeken over De Kanis 
(sinds bijdrage Stuurgroep Aanpak Veenweiden)

• Perspectiefnota Groene Hart

• Algemeen Bestuur HDSR (avond over position paper)

• Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

• Leerkring Duurzame gebiedsontwikkeling provincie Utrecht

• Diverse bijdragen binnen Platform Slappe Bodem, waaronder landelijk congres  Heel Holland 
Zakt

• Bezoek van diverse gemeenten, studenten, waterschappen, Provinciale Commissie 
Leefomgeving

Publicaties

• Wetenschapsbijlage Volkskrant (25 juni 2016)

• RPS Respons: duo-interview wethouder Boere (Krimpenerwaard) en wethouder Ten Hagen 
(Woerden) (http://www.rps.nl/content/magazines/rps-respons-10.pdf)

• www.slappebodem.nl: overzicht diverse projecten in Woerden

Televisie

• Reportage op Frans 2 over bodemdaling. 



5 Financiering

• Voor de kostenberekening van de verschillende technieken is LocationCalc
van Sweco gebruikt.

• Er was een extra investering van € 3,5 miljoen nodig voor de methode 
betonvloer met palen.

• De extra bijdrage is aangevraagd bij de raad, hiermee is ingestemd.

• Investeringen vertalen zich in kapitaallasten. Er was sprake van een vaste 
set afschrijvingstermijnen voor de diverse openbare ruimte elementen 
(wegen, bomen, riolering, verlichting etc.). Als er technieken toegepast 
worden die langer mee gaan kan de afschrijvingstermijn ook aangepast. 
De jaarlijkse lasten zijn dan lager maar er wordt wel langer afbetaald. 

• In de gemeentelijke notitie Financial Governance is het mogelijk gemaakt 
te kiezen voor verschillende afschrijvingstermijnen (25-40-75 jaar). 

• Het team Realisatie en Beheer gaat komend jaar deze nieuwe financiële 
regeling gebruiken voor een lange termijn planning.



Conclusies

Doelstelling pilot 1

Het uitwerken van de principekeuze voor zettingsvrij bouwen bij reconstructies om 
zodoende de levenscyclus van de openbare ruimte te vergroten. 

Nevendoelen:

• Inzicht vergroten in de techniek van zettingsvrij bouwen

• Inzicht krijgen in de samenhang met watersysteem, kabels & leidingen, en de 
gevolgen voor de inwoners voor wat betreft de aansluitingen met in de tuinen

• Vanuit gemeente Woerden innovatief aanbesteden om ook juist de kracht van de 
markt bij een dergelijke nieuwe techniek te benutten.

Op meerdere fronten is in de voorbereidingsfase voor de reconstructie De 
Kanis gewerkt aan innovatie zoals voorgaande sheet hebben laten zien. Het 
hoofddoel en de nevendoelen zijn behaald. Momenteel is het inkoopproces in 
volle gang en worden op de achtergrond de nodige voorbereidingen 
getroffen. Zo dat zo snel mogelijk de schop in de grond kan!


