
Technische hoogstandjes en de nieuwste bouwwerken, u maakt het 
mee tijdens de Projectenmarathon. Het jaarlijkse evenement van 
KIVI TTOW en het COB brengt u op plekken waar u normaal niet mag 
komen en er is volop gelegenheid voor vragen.

KIVI TTOW Projectenmarathon 20 maart 2019
Gaasperdammertunnel (bijna gereed)

Buitenvelderttunnel/Schiphol (renovatie)
RijnlandRoute (aanbouw)

Al vele jaren organiseren KIVI TTOW en het COB de Projectenmarathon. Een dag waarop een aantal 
ondergrondse bouwprojecten speciaal voor ons de deuren openstellen. Er zijn bovendien rondleidingen 
en presentaties van experts, zodat u alles te weten komt over de techniek achter de schermen. 
Daarnaast is de dag bij uitstek geschikt om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Of laat 
u – als professional of student – juist inspireren tot nieuwe ideeën. Na afloop praten we na tijdens een 
gezamenlijk diner. Daarna kunt u op eigen gelegenheid terug naar huis reizen. 

KIVI
Engineering Society

Afdeling Tunneltechniek en 
Ondergrondse Werken 

Meld u nu aan viabit.ly/kivittow

Foto’s Rijkswaterstaat, Vialis en provincie Zuid-Holland

In samenwerking met het COB en de Ondergrondse nodigen wij u van harte uit voor de:

Bent u KIVI-lid, participant van het COB of student, dan kunt u zich kosteloos aanmelden. 
Overige belangstellenden betalen 190 euro incl. btw.

   
                            
                
                
                                                      Wij raden u aan om met het openbaarvervoer te reizen!

Veiligheidsschoenen verplicht
Zelf meenemen!

Parkeergelegenheid
Rondom het station Bijlmer

Startadres
Station Amsterdam-Bijlmer ArenA



Programma

Deze Projectenmarathon wordt mede mogelijk gemaakt door: 

TT W
y o u n g  m e m b e r s

Gaasperdammertunnel
Aan de zuidkant van Amsterdam komt de 
Gaasperdammertunnel. Als onderdeel van de 
weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 
(SAA) wordt de A9 tussen Holendrecht en Diemen 
verbreed naar vijf rijstroken per rijrichti ng en een 
wisselstrook. De weg komt in een drie kilometer lange 
tunnel, met bovenop een park dat de wijken in Amsterdam 
Zuidoost met elkaar verbindt. Hoewel er nog veel gedaan 
moet worden, is er ook al veel te zien. U gaat door de tunnel 
wandelen en zien hoe de a� ouw vordert.

Schipholtunnels/Buitenveldertt unnel
De Buitenvelder� unnel voor bussen en de ernaast gelegen diens� unnel op het terrein 
van Schiphol worden verbouwd tot één tunnelsysteem waarin per tunnelbuis al het 
verkeer dezelfde kant op rijdt. De betonrenovati e van de Buitenvelder� unnel is eind 
2017 afgerond. In maart 2018 zijn de werkzaamheden aan de tunneltechnische instal-
lati es gestart. Er wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verlichti ng, omroepinstallati es, 
venti latoren, brandblusinstallati es en vluchtwegen. Al deze systemen worden aangeslo-
ten op een nieuw bediensysteem. Tijdens de rondleiding bezoeken we een van de vier 
tunnelbuizen.

RijnlandRoute
De RijnlandRoute is een nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. 
Een belangrijk onderdeel is de boortunnel van ongeveer 2,5 kilometer lang die onder 
Voorschoten en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) wordt aangelegd. De tunnel bestaat 
uit twee buizen (voor elke rijrichti ng één) met elk twee rijstroken. Het boren van de 
tunnel start naar verwachti ng eind juni 2019. Vanaf april wordt de tunnelboormachine 
opgebouwd. Deze is speciaal voor dit project ontworpen en gebouwd. U krijgt een 
rondleiding over het bouwterrein van de tunneltoerit N434, met de startschacht voor 
de tunnelboormachine.

Het aansluitende diner zal plaatvinden bij restaurant Pavaro�   nabij stati on Del� , 
vanwaar u op eigen gelegenheid terug kunt reizen.

Vertrek bus van stati on Bijlmer Arena
Wij raden u aan om met het openbaar 
vervoer te reizen.

18.00 – 22.00 uur

14.30 – 17.30 uur

12.00 – 14.00 uur

8.30 – 11.30 uur

8.15 uur


