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Robuuste, lichtgewicht boombunkers in Ede

In twee weken rond begin maart 2019 graven 
werknemers van aannemer Gebra elf kuilen in 
de Grotestraat, de drukste winkelstraat van 
Ede. Deze kuilen bieden plaats aan volwas-
sen bomen waarvan de wortels worden be-
schermd door een boombunker, een drukont-
lastende constructie van Joosten Kunststoffen. 
Relatief lichte kunststof prefab onderdelen, 
geotextiel en folie zorgen ervoor dat de groei-
plaats van de boom wordt gescheiden van de 
riolering en cunet opbouw van de weg. 

GEZONDE, LUCHTIGE GROND
In nauwe samenwerking met de gemeente Ede 
en onder meer Quercus Boomexperts en de 
substraatleverancier BvB, is de groeiplaats voor 
elf iepen in de straat ontworpen. De boom 
vormt een vrij smalle kroon en is daarmee 
ideaal voor een centrumgebied. Pascal Otten 
van Joosten Kunststoffen: “Naast de belang-
rijke eisen dat de wortels voldoende ruimte 
hebben en de groeiplaatsen bijdragen aan de 
waterhuishouding in de straat, voorkomt ons 
systeem ook compactering van de grond door 
verkeersbelasting. Voordelen: gezonde, luch-

ROBUUSTE, LICHTGEWICHT 
BOOMBUNKERS IN EDE
Bij de herinrichting van de drukste winkelstraat in het centrum van Ede herstelt de gemeente het 
straatbeeld door onder meer gevels aan te passen en elf volwassen bomen te plaatsen. De bomen 
komen in een bijzondere kunststof bunker met een watermanagementsysteem. 

Tekst en beeld | Joosten Kunststoffen

tige grond om in te wortelen en geen schade 
aan straatwerk door wortelopdruk. Bovendien 
is de boombunker een lichtgewicht, modulair 
systeem die snel is op te bouwen.”

De boombunker vereist geen ingrijpende ver-
andering van het netwerk van leidingen en ka-

bels in de drukke winkelstraat. Pascal: “Som-
mige leidingen zijn omgelegd, anderen kunnen 
gewoon dwars door de bunker. Omdat het 
voedingsrijke substraat in de bunker homo-
geen is, zullen de wortels zich niet rond de lei-
dingen hechten.” 

GROEIPLAATSEN GEKOPPELD 
AAN WATERBEHEERSYSTEEM
De groeiplaatsen zijn voorzien van een kolk 
voor de afvoer van hemelwater, gekoppeld 
aan het GreenBlue Urban RootSpace water-
beheersysteem. Een uit AquaMulti Boxen op-
gebouwd waterreservoir onderin de bunker 
helpt bij het overbruggen van droge perioden. 
Overtollig regenwater infiltreert via een over-
stort in de ondergrond. 

Net als vele andere gemeenten kiest Ede voor 
het plaatsen van wat oudere bomen die met 
hun kronen direct bijdragen aan een beter 
milieu en een mooi straatbeeld. Pascal: “Ons 
GBU RootSpace Boombunker systeem biedt 
daarvoor een duurzame, circulaire oplossing. 
De kunststoffen zijn ook na vele jaren van 
gebruik weer te vermalen voor hergebruik in 
even hoogwaardige nieuwe producten.”      ■

Een uit AquaMulti Boxen opgebouwd waterreservoir onderin de bunker helpt bij het  
overbruggen van droge perioden.

Voordelen: gezonde, luchtige grond om in te wortelen en geen schade aan straatwerk door wortelopdruk.

Tunneltechnologie RijnlandRoute: een verslag uit het hart van de operatie

De provincie Zuid-Holland heeft dit projectdeel van de RijnlandRoute ge-
gund aan COMOL5 onder EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrij-
ving). COMOL5 deed de belofte om twee jaar voor openstelling alles 
IFAT (Integral Fabrication Acceptance Test) te maken. Inmiddels wordt er 
door de groep koortsachtig gewerkt in een speciaal daarvoor in het leven 
geroepen testcentrum, in Eindhoven. GWW magazine kreeg de unieke 
kans om daar een kijkje te nemen.

WELKOM IN DE WERELD VAN MORGEN
De oude hallen waar COMOL5 gehuisvest is, passen in het straatbeeld van 
de oude Eindhovense wijk. Aan de buitenkant doet niets vermoeden wat 

Tunneltechnologie RijnlandRoute:  
een verslag uit het hart van de operatie
Centraal in de RijnlandRoute komt de N434, de toekomstige verbinding tussen de A4 en de A44 
bij Leiden. Bijna 2,5 kilometer van de N434 zal uit een geboorde tunnel bestaan. De aanbesteding 
voor de realisatie van de tunnel is gewonnen door de combinatie COMOL5, waarin de bedrijven 
Croonwolter&dros, Mobilis, Vinci en Dimco hun krachten gebundeld hebben.

Tekst | Jan Mol  Beeld | Jan Mol/Croonwolter&dros

er zich binnen afspeelt. Des te groter is de verrassing wanneer we door 
Jan Witte, projectmanager bij Croonwolter&dros en binnen COMOL5 as-
sistent projectmanager, worden binnengelaten. Een totaal andere wereld, 
boordevol technologie en innovatie. Terwijl we bijkomen van de verbazing, 
begint Witte te vertellen: "In deze testfaciliteit in Eindhoven bouwen we aan 
modulaire units voor alle technische onderdelen voor de tunnel. Het voor-
deel is dat we hier volledig geconditioneerd onze tests kunnen uitvoeren. 
Alle aspecten die bij het technische werk komen kijken, bevinden zich op 
loopafstand van elkaar. We bouwen, simuleren, testen, lossen problemen 
op en komen uiteindelijk tot kant en klare modules die straks plug and play 
naar de tunnel gaan.       ›

Jan Witte laat de PTZ (pan tilt zoom) CCTV camera's zien die straks de ogen van de tunnel vormen.
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'Een mooie ontwikkeling is het  
Solar Optic Fiber zonlichtsysteem'

Problemen die we tegenkomen, kunnen meteen en zeer efficiënt worden 
aangepakt. Daarmee voorkomen we straks faalkosten, tijdverlies en andere 
onaangename verrassingen. Bijkomend voordeel is dat het aantal raakvlak-
ken met de Civiele bouw aanzienlijk is afgenomen."

ER WORDT LETTERLIJK IN DE TOEKOMST GEWERKT
"Een bijzondere gewaarwording, om virtueel al door de tunnel te kunnen 
rijden", schetst Witte. "Alles staat in ons integrale 3D model/ BIM. Nog 
uitzonderlijker is het feit dat de testlocatie in Eindhoven op afstand al 
gekoppeld is aan de verkeerscentrale in Rhoon. Van daaruit zal straks de 
tunnel bediend worden, maar voor hen bestaat de tunnel als het ware al. 
We hebben actueel een live verbinding met Rhoon, er is al audiocontact 
geweest. Bedenk daarbij dat de tunnelboormachine pas in juli van dit jaar 
in Leiden start met het boren van de eerste tunnelbuis. Er wordt hier 
letterlijk in de toekomst gewerkt."

Het testcentrum bevindt zich op een steenworp afstand van het Eindho-
vense Croonwolter&dros kantoor. Is dat toeval? "Geen toeval", antwoordt 
Witte. "Daar bevindt zich onze afdeling Technische Automatisering. Het 
is erg prettig werken, zo dicht bij elkaar. Korte afstanden, zowel intern als 
extern, dragen substantieel bij aan een efficiënte workflow."

HET BEGON ALLEMAAL MET EEN SCHETS
Witte glimlacht wanneer hij ons deelgenoot maakt van een anekdote: 
"Het idee voor modulair bouwen in het voortraject begon letterlijk als 
een schets. Dat diezelfde schets ons in uitgewerkte vorm in 2017 de TBI 
Innovatieprijs bezorgde, maakt dat ik die afbeelding koester. Het doet 
ons inzien dat we met deze werkwijze goud in handen hebben, binnen 
de organisatie is de methode nu ook een geaccepteerde formule binnen 
andere disciplines." De bouwtekeningen die de muur sieren in het test-
centrum laten mooi zien hoe alles straks gerealiseerd moet worden. In 
totaal bouwt COMOL5 maar liefst 24 technische modules, die verdeeld 
worden over de dienstgebouwen Oost en West, aan weerszijden van 
de tunnel. In de tunnel zelf komen ook modules voor diverse technische 

'In deze testfaciliteit in Eindhoven 
bouwen we aan modulaire units 

voor alle technische onderdelen voor 
de tunnel'

aspecten. "Legolisering is een mooi woord voor de werkwijze. Alle on-
derdelen worden plug and play afgeleverd in Leiden, het is alleen nog een 
kwestie van kabels aansluiten. Wanneer er na aansluiting iets niet werkt, 
dan weten we voor 99% zeker dat het aan de bekabeling moet liggen, 
omdat alles werkend Eindhoven verlaat."

BOORDEVOL INNOVATIE
De line-up aan technisch vernuft is indrukwekkend. Van de hele lange 
rij werkende CCTV-camera’s, ICT netwerk, tot de complete verzame-
ling aan werkende noodtelefoons/intercoms, van een compleet veld met 
brandmelders die gekoppeld zijn aan de BMI (brandmeldinstallatie) tot 
en met het SOS (snelheidsonderschrijdingssysteem) gekoppeld aan het 
MTM (motorway traffic management), alles is aanwezig en werkt. Aan in-
novatie geen gebrek: alles staat ook nog eens in het teken van duurzaam-
heid. "Een mooie ontwikkeling is het Solar Optic Fiber zonlichtsysteem. 
Met GPS gestuurde lenzen op de tunnel, die meedraaien met de zon, 
wordt licht gebundeld en via glasvezel getransporteerd tot wel 100 me-
ter naar daglichtarmaturen die zich in de inritten van de tunnel bevinden. 
Daarmee wordt het energieverbruik om de mondingen van de tunnel 
te verlichten drastisch gereduceerd. Dat licht is nodig om de overgang 
tussen de tunnel en de buitenwereld zo min mogelijk belastend voor de 
ogen van de automobilist te laten zijn", licht Witte toe.

Tweede helft 2020 staat de levering van de eerste modules gepland. 
"De units zijn qua maatvoering speciaal ontwikkeld op afmetingen van  

3 x 3 x 9 meter. Dat is de maximale maat die als normaal transport over 
de weg mag. We kijken op dit moment echter naar de mogelijkheden 
om het transport over water te laten plaatsvinden, uit duurzaamheids-
overwegingen. Dat zou enorm bijdrage aan de CO2-reductie beteke-
nen", aldus Witte.       ■

Artist Impression van dienstgebouw Oost.Zo ziet de unit voor lokale bediening eruit.

Testopstelling noodtelefoons/intercom.

Simulatie van de tunnelingang. Verkeerslicht, matrixbord en led armatuur.


