
ONTROMMELEN IN DE ONDERGROND: 
BUNDELEN TENZIJ 
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          COB innovatie omgang verleggen K&L 
  

Provincie Zuid-Holland – Herinrichting N213 

Jean de Nijs APPM 



Bundelen tenzij 

3 

 Het wordt steeds drukker in de 
ondergrond 

 

 De oplossing zit in de innovatieve 
combinatie van: 
 Technische oplossingen 

 En van gezamenlijke belangen 

 

 3 voorbeeldprojecten die de innovatie 
oppakken 



Urgentie 
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 Drukte in openbare ruimte 

 Bovengronds:  
 meer wegen 

 meer aandacht voor veiligheid 

 Ondergronds: 
 GWL 

 Data 

 Nieuwe ontwikkelingen als stadsverwarming, 
CO2, teruglevering 

 Vervanging bestaande K&L 

 Reservecapaciteit 

 En het wordt alleen maar drukker… 

 



Nieuwe boulevard Scheveningen 
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 Kostbare verharding niet meer 
openbreken 

 Ontrommeling aansluiting strandtenten 



Reconstructie N213 
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 Verbreding N213 

 Intensief K&L tracé 

  leidt tot ruimtegebrek 



Lage Zijde – Alphen aan den Rijn 
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 Nieuwe gebiedsontwikkeling 

 Wonen en werken 

 Ondergrond gestructureerd aanpakken 
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Aanleiding 

Beperken hinder 
openbare ruimte 

Ontrommeling Ruimtegebrek Toekomstvastheid 



De oplossing is er! 
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 Kabelkokerbed 

 Koppelputten  
 voor storingen/calamiteiten/uitbreiding 

 

Voordelen: 

 Dubbel grondgebruik 

 Stapelen 

 Bescherming 

 Verharding niet openbreken 

 Toekomstvast 
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Oplossing 

MAAR WAAROM DOEN WE HET NOG NIET VAKER? 

KABELKOKERBED 

Aanleiding 

Beperken hinder 
openbare ruimte 

Ontrommeling Ruimtegebrek Toekomstvastheid 



Ervaringen 
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 Weerstand 
 Techniek: nieuw, past niet 

 Kosten: wie betaalt 

 Beheer: wie voert beheer uit 

 Aanleg: wie voert wat uit 
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Oplossing 

Uitdagingen 

Kabelkokerbed 

Techniek Samenwerken Beheer 

Aanleiding 

Beperken hinder 
openbare ruimte 

Ontrommeling Ruimtegebrek Toekomstvastheid 



Uitdaging: techniek 
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 De techniek is er eigenlijk al, nu 
standaardiseren 

 

 Functionele topeisen: 
 Zekerheid van levering 
 Beschikbaarheid van de weg 
 Veiligheid  

 

 Volgorde en verantwoordelijkheid aanleg: 
 Civiele aannemer kabelkokerbed en putten laten 

aanleggen 
 Nutsbedrijven vervolgens zelf leidingen laten 

trekken 

 

 

 



Uitdaging: samenwerken 
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 Een van de partijen moet het initiatief 
nemen 

 Vraagt om vertrouwen 

 Een van de nutsbedrijven laten aansluiten 

 Gehele organisatie meenemen 

 Rekening houden met: 
 Verschillende tempo’s en ritmes project vs 

nutsbedrijven 

 Eigen aannemers van nutsbedrijven 

 Toezicht & verantwoordelijkheid bij oplevering 

 Complexiteit door veel betrokken partijen 

 



     Uitdaging: beheer 
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 Afspraken maken over beheer: 
 Wie wordt beheerder? 

 Wat houdt het beheer in? 

 Wanneer mag je in putten? 

 Wie draagt de kosten? 



Kosten 
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 Geringe meerkosten door overheid laten 
dragen 

 Worden terugverdiend in beheerfase 
 Weg niet openbreken voor storingen 

 Capaciteitsuitbreiding is op geanticipeerd 

 Maatschappelijke winst 

 



Succesfactoren 
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 Urgentie 

 Initiatiefnemer / First Dancer 

 Betrokken organisatie 

 Hou het simpel 

 

 

 Standaardisatie 

 Normalisatie 

 

Uitdaging 
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Oplossing 

Uitdagingen 

KABELKOKERBED 

Techniek Samenwerken Beheer 

Aanleiding 

Beperken hinder 
openbare ruimte 

Ontrommeling Ruimtegebrek Toekomstvastheid 



Stellingen 
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 Voordelen toepassing Kabelkokers & 
Koppelputten weegt nooit op tegen de 
kosten  



Voorbeeld stellingen 
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 Bij gebruik van kabelkokerstraten is er 
meer ruimte nodig in de ondergrond dan 
op de traditionele manier 

 Daarom is er geen toegevoegde waarde 
voor kabelkokerstraten 

 De putten zijn niet uit te voeren conform 
de wensen van nutspartijen 

 De overheid moet de regie nemen en de 
randvoorwaarden bepalen. 

 De gemeente/provincie moet protocollen 
opstellen wanneer de put open mag 


