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infrastructuurprojecten die Israël ooit 
heeft ondernomen.

De Nederlanders begonnen in 2011 
aan het ontwerp van de tien ondergrond-
se stations in het centrum van Tel Aviv. 
„Bij een project van deze omvang in een 
metropool waar ruim drie miljoen men-
sen wonen komt behoorlijk wat kijken,” 
zegt Jack Sip, de Nederlandse ontwerp-
manager en eindverantwoordelijke voor 
het ontwerp in zijn kantoor in Tel Aviv. 
Hij pakt de tekeningen erbij en stippelt 
enthousiast de route uit op een grote 
kaart van de stad. „De ondergrondse sta-

Rode draad  door Tel Aviv

Het Nederlandse ingenieursbureau Royal HaskoningDHV 
ontwerpt de nieuwe metrolijn door Tel Aviv. Het ambitieuze 

project plaatst de Nederlanders voor unieke uitdagingen.

JAN FRANKE

I n de schaduw van de wolken-
krabbers van het Azrieli Centre 
in het zakelijke hart van Tel Aviv 
werkt een groep Nederlandse ont-
werpers van ingenieursbureau 
Royal HaskoningDHV aan het 

meest ambitieuze bouwplan van Israël: 
een 23 kilometer lange metrolijn die Pe-

tach Tikva, ten noordoosten van de stad, 
verbindt met het zuidelijk gelegen, his-
torische Jaffa en Risjon Letsion. ‘The 
Red Line’ – de werknaam van het project 
– symboliseert de langgekoesterde wens 
van forensen en bewoners voor een oplos-
sing voor de overbelaste verkeerssituatie 
in en rond de uitdijende stad. Goedkoop 
is die oplossing in ieder geval niet; met ge-
raamde bouwkosten van 2,5 miljard dol-
lar wordt dit een van de duurste civiele 
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tions zelf zijn vrij klein en smal, maar om-
geven door een ingewikkeld systeem van 
ventilatieschachten en technische ruim-
tes. Die zien de reizigers niet, maar dat is 
de andere helft van het werk.” De geplande 
stations onder het drukke zakendistrict 
in Ramat Gan en de populaire winkel- 
en uitgaansstraten Carlebach en Allenby 
laten er geen misverstand over bestaan: 
The Red Line, in de plannen de eerste van 
een reeks ondergrondse lijnen, betekent 
dat de stad voor langere tijd op de schop 
gaat. „De bouwtijd per station is enkele ja-
ren. De geplande opening van de lijn is in 
2020. Om het verkeer in de nauwe straten 
te handhaven, zijn tijdelijke bruggen over 
de bouwkuip noodzakelijk, de zogenaam-
de ‘cut and cover-methode’,” zegt Tie Ang, 
een jonge Nederlandse ingenieur die het 
constructief ontwerp aanstuurt. 

Noord/Zuidlijn
Amsterdammers denken bij omgeleide 
verkeerssituaties, bouwputten en dure 
infrastructurele projecten natuurlijk aan 

Rode draad  door Tel Aviv
Route van de metro door Tel Aviv

de Noord/Zuidlijn, die tot ongenoegen 
van velen grote delen van de stad nu al 
jaren in zijn greep houdt. Royal Hasko-
ningDHV is, niet toevallig, ook bij het 
ontwerp van de Noord/Zuidlijn betrok-
ken. „Daar hebben wij de expertise en er-
varing opgedaan waarmee we het project 
in Israël konden binnenslepen,” zegt An-
ton van der Sanden, directeur Business 
Line Infrastructure, dat een onderdeel 
is van Royal HaskoningDHV, in een tele-
fonisch interview met het NIW. Met het 
ontwerp voor de metrolijn in Tel Aviv, die 
twee keer zo lang is als de Noord/Zuidlijn, 
heeft zijn bedrijf opnieuw een mooi visi-
tekaartje voor het buitenland in handen, 
denkt Van der Sanden. 

Maar voor de opdracht in Israël heeft 
het Royal Haskoning hard moeten knok-
ken. Enkele jaren geleden werkte het aan 
de uitbreiding van de haven van Ashdod. 
Toen dat project plots werd afgeblazen, 
leek de Israëlische markt voorlopig afge-
schreven voor het bedrijf. De aandacht 
werd verplaatst naar andere landen tot-
dat contacten van het bedrijf in Tel Aviv 
wezen op de plannen voor de metrolijn. 

Amsterdammers 
denken bij 
omgeleide 
verkeerssituaties, 
bouwputten 
en dure 
infrastructurele 
projecten 
natuurlijk aan de 
Noord/Zuidlijn
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Het ingezonden ontwerp van Royal Hasko-
ningDHV en het architectenbureau Benthem 
Crouwel, bekend van de nieuwbouw van het 
Stedelijk Museum in Amsterdam, behaalde 
een tweede plaats. Het Nederlandse ontwerp 
was kwalitatief het beste maar net iets duur-
der dan het winnende ontwerp van IBI Group 
Architects, een Canadees architectenbureau, 
luidde de conclusie. „Maar het prijsverschil 
was zo klein dat onze lokale mensen de zaak 
niet vertrouwden,” zegt Jack Sip lachend. De 
uitslag werd aangevochten bij de rechtbank. 
Er volgde een schikking. De Nederlanders 
mochten samen met de Canadezen de tien 
ondergrondse stations ontwerpen. Dit bete-
kende het einde van de betrokkenheid van 
Benthem Crouwel Architects. Omdat IBI Ar-
chitects nu de architectuur doet, was voor het 
Nederlandse bureau geen plaats meer. Ver-
schillende ingewijden deelden met het NIW 
dat de Nederlandse ambassade hielp de plooi-
en voor Royal HaskoningDHV in Israël glad 
te strijken. Caspar Veldkamp, de Nederlandse 
ambassadeur in Israël, vertelt in een schrif-
telijke reactie: „De ambassade heeft regelma-
tig op hoog niveau contact met Nederlandse 
bedrijven die in Israël opereren. Omdat wij 
weten wat er speelt, kunnen we hun belan-
gen hier helpen behartigen in onze relaties 
met lokale overheden en waar nodig deuren 
helpen openen.” 

Nu, anderhalf jaar later, is meer dan de 
helft van het ontwerp voor de tien onder-
grondse stations afgerond. „We hebben een 
ambitieuze planning, maar problemen met 
de bovengrondse aansluitingen op de wegen 
en aankleding van het uiteindelijke straat-
beeld zorgden voor vertraging,” zegt Tie Ang. 
De Israëlische bureaucratie en regelgeving 
werpt soms nieuwe uitdagingen op. „In een 
internationaal project heb je altijd lokale ken-
nis nodig. „We werken hier met tientallen bu-
reaus en de afstemming tussen alle bureaus 
is een gigantische taak.” 

Ondergrondse schuilstations
Maar vooral de stringente veiligheidseisen 
aan het project plaatsen alle betrokkenen 
voor grote, nieuwe uitdagingen. Als de re-
gio Tel Aviv onder vuur komt te liggen – een 
denkbaar scenario zoals in november vo-
rig jaar weer bleek – moet elk ondergronds 
station beschutting kunnen bieden aan ten 
minste tweeduizend mensen. „De gewenste 
beveiliging tegen raketten en aanvallen met 
chemische en biologische wapens resulteert 
in hogere ontwerpeisen van alle onderdelen 
van de stations ,” legt Ang uit. „Wij hebben 

zoiets nog niet eerder meegemaakt.” Het is 
daarnaast denkbaar dat de ondergrondse 
schuilruimten zich zullen uitstrekken tot de 
metrotunnels. Hoewel de Nederlanders niet 
in alle plannen gekend worden, blijkt uit ge-
sprekken met andere betrokkenen dat ieder 
aspect van het project is doordrongen van 
veiligheidsvraagstukken. Tijdens het boren 
van de tunnels moet het bestaande uitgebrei-
de netwerk van schuilkelders onder Tel Aviv 
plaatsmaken voor de faciliteiten die zijn be-
rekend op de nieuwste dreigingen. „Een voor-
deel van dit project is dat je zo’n ondergronds 

complex in vredestijd in ieder geval gebruikt, 
want er rijdt een metro doorheen,” grapt Ang. 
Een van de ondergrondse stations komt onder 
het ministerie van Defensie nabij het Azrieli 
Centre, de aorta van Israëls militaire commu-
nicatielijnen en een plek waar dagelijks dui-
zenden soldaten passeren. Mogen passagiers 
daar zomaar uit het station boven de grond 
komen? „Uit een metro stappen honderden 
mensen tegelijk die allemaal haast hebben. 
Hoe houd je een massatransportsysteem snel 
en comfortabel als van iedere passagier de 
tas gecontroleerd moet worden? Dat zijn al-
lemaal vragen waarmee onze Israëlische op-
drachtgever worstelt,” zegt Sip. 

Bouwwoede
Nu in het door financiële crises geplaagde Ne-
derland en Europa grote infrastructurele pro-
jecten worden stilgelegd en soms zelfs wor-
den afgeblazen, richt Royal HaskoningDHV 
haar aandacht steeds meer op de opkomen-
de markten in Azië, Zuid-Amerika en het 
Midden-Oosten. Ook in Israël, met groei- en 
bouwcijfers waar menig West-Europees land 
momenteel jaloers op kan zijn, verkennen 
medewerkers in het kantoor in Tel Aviv nieu-
we mogelijkheden. Eerder deze week werd 
bekend dat het ministerie van Infrastruc-
tuur en Vervoer de plannen voor twee hoge-
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Basisgegevens metro

22 kilometer lang traject van Petach 
Tikva tot Risjon Letsion  
(ter vergelijking: de Noord/Zuidlijn  
is 11 kilometer)

33 stations, waarvan 10 ondergronds

70 miljoen passagiers per jaar

1 trein per drie minuten

Voor het boren van de tunnels 
worden de boormachines gebruikt 
die ook zijn ingezet bij de constructie 
van de tunnel onder het Kanaal
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Uiteraard Amerikaan

Elke Latino 
weet wat 
Chanoeka is

Ik ben nu ruim twee weken in Amerika. Het is 
groots en meeslepend, vermoeiend en energiek, 
opwindend, en soms ook heel eenzaam. Als je 

alleen op reis gaat zijn er dingen waar je eerder 
nooit bij stilstond, zoals dat Amsterdam eigenlijk 
een heel fijne stad is om te wonen en dat je altijd 
een boek mee moet nemen als je alleen uit eten 
gaat, omdat de plek tegenover je anders wel erg 
leeg is.

Er zijn ook dingen die ik geweldig vind aan de 
stad die nooit slaapt. New York wordt niet voor 
niets een ‘meltingpot’ genoemd bijvoorbeeld. In 
elke willekeurige metro sta je tussen Chinezen, 
Koreanen, Zuid-Amerikanen, Afro-Amerikanen en 
vrouwen met hoofddoek om. Het is leuk om te 
merken dat iedereen hier naast elkaar kan leven. 
Dat merk ik ook in de interviews die ik houd voor 
mijn boek over de derde generatie. Ik stel altijd de 
vraag of iemand zich thuis voelt in het land waar hij 
of zij is opgegroeid. In Nederland krijg ik weleens 
het antwoord dat mensen zich ‘anders’ voelen dan 
anderen. Hier kijken ze me raar aan, ze voelen zich 
‘uiteraard’ Amerikaan. En waarom zouden ze dat 
ook niet voelen? Elke Latino weet wat Chanoeka is 
en elke boekwinkel heeft kasten vol boeken over 
het jodendom .

De allermooiste dingen maak ik mee op 
momenten dat ik het niet verwacht. Vorige week 
moest ik in een kleine stad upstate New York zijn. 
Bij de bushalte ontmoette ik een man van een jaar 
of dertig. We begonnen een praatje, zoals je hier 
uit beleefdheid vaak doet. Toen ik vertelde aan 
wat voor boek ik werk, verwachtte ik eigenlijk dat 
hij het onzinnig zou vinden. Maar hij vertelde me 
dat hijzelf half Dominicaans, half Afrikaans is en 
nog steeds bezig is met het slavernijverleden van 
zijn overgrootouders. „We willen toch allemaal 
weten waar we vandaan komen juffrouw?! Juist 
wij moeten ervoor zorgen dat racisme voor altijd 
uitgebannen wordt. Wij weten hoe belangrijk 
acceptatie van anderen is.”

Terwijl hij de bus in stapte merkte ik dat ik me 
voor het eerst niet meer eenzaam voelde. Iemand 
die ik niet kende en ook nooit meer zou zien, 
begreep me. 

We hangen onze 
opdracht in 
Israël niet aan de 
grote klok, maar 
verzwijgen het 
niet voor onze 
klanten

snelheidslijnen van Eilat naar havensteden 
aan de Middellandse Zee heeft goedgekeurd. 
Deze lijnen moeten Israël als doorvoercen-
trum tussen Azië en Europa op de kaart zet-
ten en de 700.000 inwoners van Zuid-Israël 
beter verbinden met de rest van het land. „Wij 
hebben met belangstelling kennisgenomen 
van dit project en zouden er graag een rol in 
spelen,” erkent directeur Van der Sanden. „De 
metro in Israël is een van de grotere opdrach-
ten van ons bedrijf en er staat hier nog veel op 
stapel.” De vraag dient zich aan of de regiona-
le politieke verhoudingen een rol spelen bij 
de plannen in Israël. Royal HaskoningDHV is 

namelijk volop actief in de Arabische wereld: 
het werkt aan de herontwikkeling van negen 
havens in Koeweit en is betrokken bij grote 
bouwprojecten in de Verenigde Arabische 
Emiraten en Dubai. „De politieke situatie in 
het Midden-Oosten is zeker een thema bin-
nen ons bedrijf, maar we ondervinden geen 
hinder van het werk dat wij hier doen,” zegt 
Van der Sanden. „We hangen onze opdracht 
in Israël niet aan de grote klok, maar verzij-
gen het niet voor onze klanten.” 

Messias of metro
Ondanks het voortvarende werk van Royal 
HaskoningDHV aan het ontwerp van de me-
tro in Tel Aviv, zetten veel inwoners vraagte-
kens bij de haalbaarheid van het project. Daar 
is reden toe, want het plan voor een metrolijn 
onder Tel Aviv heeft een lange geschiedenis. 
Twee eerdere ontwerpen belandden al in de 
prullenbak en het politieke steekspel waar-
bij gemeenten als Ramat Gan en Benee Brak 
proberen een slaatje te slaan uit de ambities 
van Tel Aviv door allerlei concessies te eisen, 
is nog lang niet ten einde. Ilan Leizerovich, 
woordvoerder van NTA, het publieke agent-
schap dat de opdracht voor de metro aan  
Royal HaskoningDHV heeft verstrekt, be-
grijpt de scepsis, maar verzekert dat de me-
tro er nu echt gaat komen. „Dit is de eerste 
keer dat we een compleet plan en een budget 
voor het hele project hebben.” Of dat goed ge-
noeg is om de scepsis te overwinnen, blijft de 
vraag. De grote vertraging die de tram door 
Jeruzalem opliep door jarenlange klachten-
procedures en bouwtechnische knelpunten 
staan de meeste Israëli’s immers nog helder 
voor de geest. 
Maar de tram in Jeruzalem is kinderspel 
vergeleken met de metro van Tel Aviv. 
De ontwerpers van Royal Haskoning 
DHV herkennen dit soort problemen. „We 
kunnen niets zeggen over de haalbaarheid 
omdat wij niet betrokken zijn bij de finan-
ciering en uitvoering, maar adviseren wel 
op basis van onze ervaringen met de Noord/
Zuidlijn,” zegt Van der Sanden. „Wij hebben 
in Amsterdam veel geleerd over de commu-
nicatie over zo’n groot project richting bewo-
ners.” Totdat de eerste boor de grond ingaat, 
lijkt scepis over de haalbaarheid van de me-
tro in ieder geval nog de boventoon te voe-
ren. De paragraaf over openbaar vervoer in 
Tel Aviv van de beroemde reisgids Lonely Pla-
net verwoordt het treffend: ‘Volgens inwoners 
komt de messias eerder naar Tel Aviv dan de 
metro’.  n

Zo gaat een perron van een 
ondergronds station eruitzien
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