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Donderdag 28 september 2017



Programma Intelligente  inrichting ondergrond

• 13:00-13:05:       Welkom

• 13:05-13:10        Film: de omgevingsvisie van de regio Hart van Holland

• 13:10-13:40:      Toelichting gebiedsontwikkeling en impact omgevingsvisie

• 13:40-14:10:       Impact maatschappelijke en ruimtelijke opgaves op ondergrond 

• 14:10-14:40:       Onderzoeksproject Intelligente Ondergrond

• 14:40-15:30:       Locatiebezoek stationsgebied

• 15:30-16:15:      Scenario’s voor oplossing knelpunten in de ondergrond

• 16:15-16:30:       Discussie en afsluiting
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Film: omgevingsvisie Hart van Holland

https://youtu.be/kUTLwmNbttw

161019 omgevingsvisie2.mov
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In vogelvlucht:
de Leidse energietransitie
door Boudewijn Kopp, beleidsadviseur Energie
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Omgevingsvisie ‘Hart van 
Holland’ 
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De Leidse Warmtevisie



Hoe verwarmen we Leiden 
in een toekomst
zonder aardgas!?
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De tijd begint te dringen, 
we hebben voor 50.000 huizen
nog maar 33 jaar….
Dat zijn er +/- 1.500 per jaar!
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Uitgangspunten Leidse Warmtevisie

1. Nu beginnen 

2. Samenwerken

3. Wijkgericht aan de slag

4. Bewonersparticipatie

5. De opgave niet groter maken (nieuwbouw niet meer op gas, 
wanneer op stadswarmte geen stap terug)

gagoed.nl





Met wie werken we samen?
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Warmtelevering Leidse Regio
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Energietransitie in Leids 
Stationsgebied







Waar voldoet het nieuwe 
energiesysteem aan?

• Geen aardgas (+infra)

• Geen beslag in openbare ruimte

• Level playing field voor ontwikkelaars
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En hoe houden we hier regie op?

• Warmteplan volgens Bouwbesluit 2012

• Interferentiegebied en bodemenergieplan
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Impact ruimtelijke opgaves op de 
ondergrond stationsgebied Leiden



Inventarisatie ondergrond

Kabels en leidingen

Riolering

Klimaatadaptatie

Alternatieve waterberging 

Warmte en koude opslag (integraal netwerk)

Niet gesprongen explosieven



Overzicht primaire kabels en leidingen stationsgebied



Niet gebied gebonden kabels en leidingen:
- Tennet 150kV hoogspanningskabels (2 verbindingen)
- Liandon 50kV hoogspanningskabels (3 verbindingen)
- Dunea watertransportleiding Ø 620 mm staal
- Gemeente 2 x persriolering Ø 400 mm

Gebied gebonden kabels en leidingen:
- Liander gasleidingen en elektrakabels
- Dunea waterleidingen
- Nuon stadswarmteleidingen
- KPN, Ziggo, diverse telecom kabels
- Gemeente rioleringen (HWA en DWA)



Doorsnede knelpunt langs zuidzijde Stationspleintunnel met alle bestaande 
en te verleggen kabels en leidingen 



Doorsnede betreedbare leidingentunnel langs zuidzijde 
Stationspleintunnel kosten € 10 miljoen 



Doorsnede gestuurde boring 
betonbuis Ø 2,5 m op 3,5 m diepte
kosten € 5,5 miljoen 

Doorsnede boorbuis Ø 1,4 m 
op 2 m diepte
kosten € 3 miljoen 



Doorsnede met kabels en leidingen geboord op meerdere niveaus 



Kavelpaspoorten
• Randvoorwaarden ontwikkelaars

− Alle nutsvoorzieningen binnen de gevellijn (trafo’s, kasten e.d.)
− Ontluchtings- en vetvangputten binnen erfgrenzen
− Bedrijfszekerheid bestaande kabels en leidingen 
− Afvoer snelheid van het HWA < 0,7 m/s en DWA < 0,4 m/s
− Hulpwerken mogen niet achterblijven in ondergrond
− Gescheiden rioolstelsel



Riolering
• Gemeentelijk rioleringsplan

− Nieuwe ontwikkeling aansluiten op gescheiden stelsel
− Ontwerp HWA riolering met bui is 8 “geen water op straat”

• Klimaatadaptatie
− Voor stationsgebied ontwerp HWA riolering met bui is 10 “geen water op straat”

− Zorgen voor afvoer naar open water op boezempeil

− Zorgen voor een vermaasd ontwerp (geen doodlopende strengen)

− Ontwerpen op basis van natuurlijke afvoer richting open water

• Blusvoorziening uit HWA 
− Mogelijk HWA riolering gebruiken als bluswatervoorziening bij capaciteit 30 m3/uur



Bui is 8 herhalingstijd 2 jaar
Piek max. 110 l/s/ha
Volume van 20 mm in 60 min.

Bui is 10 herhalingstijd 10 jaar
Piek max. 210 l/s/ha
Volume van 36 mm in 45 min.



Rioleringsplan 



Waterberging
• Eis Hoogheemraadschap

− 15% van het toegenomen verhard oppervlak compenseren met open water





Waterberging
• Alternatieve waterberging

− Mogelijke alternatieve waterberging in plaats van open water
− In overleg met het Hoogheemraadschap
− Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen onder een kavel
− Bassin van circa 60 cm berging boven boezempeil nap -0.60 m vertraagt laten 

leeglopen naar open water en in grondwater
− Circa 520 m3 / 900 m2 



Warmte en koude opslag WKO’s

Bronnen individueel Bronnen collectief 



Integraal ontwerp warmte en koude netwerk
Gebruik van bestaande stadswarmte 
netwerk

Gebruik van bestaande 
watertransportleiding



Niet gesprongen explosieven
• Risico analyse

− In kaart brengen belemmeringen 
− Afbakening en detectiemethode kavel
− Welke maatregelen om vrijgave te krijgen



Intelligent gebruik van de 
ondergrond ter verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit 

(kennis)

Fransje Hooimeijer



Partituur van stedelijke ontwikkeling



Complexiteit van het integreren van systemen



Taal van de stedelijk water manager



Visualiseren van data



Door de schalen heen





Van data naar visie





Multi Utility Tunnel



Scheiden aan de bron



Architectonische oplossing voor bodemdaling



Ondergrondse waterberging





Adaptive pathway



Integreren van informatie in het ontwerpproces

Peter van der Graaff ©



Ontwerpen met de informatie

Peter van der Graaff ©



Impact kaart



Belang van de dynamische legenda



Water & Hoogte Funderingen, vervuiling
en hoogte



Bestemmen met de informatie



Leiden Stationsgebied Bottom Up 

Stap 1: verzamelen, structureren en 
visualiseren van de technische data

Workshop met alle specialisten 

Resultaat: technisch profiel  



Leiden Stationsgebied Bottom Up 



Leiden Stationsgebied Bottom Up 

Stap 2: inzetten van de technische data in 
fysieke scenario’s

Workshop met alle specialisten 

Resultaat: 2 scenario’s

Nasiem Vafa – stedenbouw
Geert van der Meulen – Watermanagement 



F.l.hooimeijer@tudelft.nl










































































