
Integrale oplossing voor complexe verleggingspuzzel trekt de 
landelijk de aandacht 
 
Project OBSP/Plesmanlaan deelt haar ervaringen met vernieuwende aanpak voor het verleggen 
van kabels en leidingen 
 
Een verleggingsproject zonder herrie in de tent. Is dat mogelijk? In Leiden is bewezen dat het 
echt anders kan. Met alle betrokken partijen organiseerden het project ‘Ontsluiting Bio Science 
Park’ (OBSP) het symposium Anders Verlegd waar ervaringen met de rest van de BV Nederland 
werden gedeeld. Meer dan honderd geïnteresseerde vakgenoten waren present en toonden 
zich na afloop vaak optimistisch over de mogelijkheden om de gepresenteerde Leidse aanpak 
ook in eigen projecten toe te passen. 
 

 
Het project OBSP in uitvoering  
 
Geïntegreerd project 
Bij de complexe verleggingspuzzel bij het OBSP-project is gekozen voor een samenwerking waarbij 
de verleggingsopgave werd geïntegreerd in het design- en constructcontract (D&C) voor het gehele 
project. De gemeente Leiden trad namens de netbeheerders Dunea, Liander, Liandon en Nuon 
Warmte op als opdrachtgever voor de verleggingen. Heijmans was integraal verantwoordelijk voor 
ontwerp en uitvoering van alle verleggingen. Het resultaat: lagere kosten, minder risico en hinder en 
een kortere doorlooptijd.  
 
Wenkend perspectief 
Tot zover het verhaal vooraf. Het wenkend perspectief van een verleggingsproject waarbij je elkaar na 
afloop oprecht kunt feliciteren, leidde vooral tot welgemeende belangstelling. Maar ging het wel echt 
allemaal van een leien dakje? Waren er niet toch hick-ups en waren alle deelnemende partijen in 
dezelfde mate tevreden over de afloop? De symposiumdeelnemers zaten vol vragen en bestookten de 
sprekers daarmee vol interesse; maar zonder scepsis.  
 



Serieuze belangstelling 
Uit de reacties bleek dat ‘anders verleggen’ een actueel onderwerp is. Vertegenwoordigers van een 
aantal gemeenten gaven aan de Leidse aanpak serieus te willen bekijken. De sprekers namens de 
netwerkbeheerders, Bart Noordhoek van Alliander, Eric van Can van Dunea, Matthijs de Graaf van 
Nuon en Guido Bosman van Heijmans, toonden zich na afloop tevreden over de reacties.  Pieter van 
Leeuwen van het ingenieursbureau van de gemeente Leiden en bedenker van het 
samenwerkingsmodel had gehoopt dat de symposiumbezoekers al meteen mogelijkheden zouden 
zien. “We hebben nog wel wat zendingswerk te doen”, concludeert hij.  
 
Ga aan tafel 
Chris de Vor, programmamanager bereikbaarheid en namens de gemeente Leiden opdrachtgever 
voor het OBSP-project gaf als tip: “Wacht niet tot je een concreet probleem hebt. Ga aan tafel met de 
netwerkbeheerders op basis van een tendervoorbeeld, zodat er geen koudwatervrees meer is als je 
daadwerkelijk met een project wilt beginnen.” 
 
Moed loont 
Tijdens het symposium werd het project van alle kanten belicht. Alle betrokken partijen kwamen kort 
aan het woord en gaven een toelichting op hun opgaven en belangen. De gemeente Leiden, was met 
drie mensen vertegenwoordigd. Chris de Vor benadrukte dat ervaring met innovatieve contractvormen 
geen voorwaarde is. “Wij hadden geen enkele ervaring. Eerder vonden we projecten te klein en 
daardoor niet de moeite waard, of te groot en daardoor te risicovol”, aldus De Vor.  
 

 
Chris de Vor, programmamanager Bereikbaarheid gemeente Leiden; ‘Moed loont’. Foto: Nina Albada 
Jelgersma 
 
Tijdwinst 
Het kostte moeite de politiek mee te nemen om zo’n experiment aan te gaan op een kritische plek in 
de Leidse infrastructuur. Fred Gonlag, projectmanager van het projectbureau van de gemeente 
Leiden: “Er was weinig ruimte, er waren veel stakeholders en er waren veel raakvlakken met plannen 
van het Bio Science Park en de Rijnlandroute. De referentieplanning liet zien dat we op de traditionele 



wijze een jaar langer bezig zouden zijn.” Het vooruitzicht op meer snelheid, meer kwaliteit en een 
aanzienlijke kostenbesparing haalde politiek Leiden over de streep. 
 
Werken aan vertrouwen 
Bij de netwerkbeheerders stond men vooraf zeker niet te juichen. Een complicerende factor was dat 
de gemeente Leiden de privaatrechtelijke verlegregeling aanpaste naar een gemeentelijke 
Leidingverordening, waarbij de nadeelcompensatie (afschrijvingstermijn) voor kabels en leidingen 
werd teruggebracht van veertig naar vijftien jaar. Dit betekende voor het project OBSP dat alle kosten 
voor de verleggingen voor rekening van de netbeheerders kwamen. Dat besluit had geen 
rechtstreekse relatie met het OBSP-project, maar hielp uiteraard niet om het vertrouwen van 
netwerkbeheerders in de gemeente Leiden te winnen.  
 
Besparing 
Pieter van Leeuwen: “In eerste instantie gingen bij alle partijen de luiken dicht. Men zag te veel 
risico’s. We hebben alle angsten in het contract kunnen verwerken. Wat overbleef, was een besparing 
van ongeveer € 1,25 miljoen ten opzichte van de referentiebegroting van circa € 4,5 miljoen en minder 
overlast door een kortere uitvoeringsduur. We hebben na afloop geen aansprakelijkheidsstellingen 
gehad, en doordat er met meer aandacht is gewerkt, hebben we ook graafschade kunnen 
voorkomen.” 
 

 
Het ‘werk’ in uitvoering 
 
Bloedbad 
Opmerkelijk was dat door vrijwel alle sprekers in negatieve termen werd verwezen naar de traditionele 
‘ieder voor zich-werkwijze’. Pieter van Leeuwen verwees naar veelvoorkomende juridische claims met 
de term ‘bloedbad’. Anderen gebruikten woorden als ‘slagveld’ en ‘oorlog op de bouwplaats’. De 
conclusie: “Verleggingsprojecten sluiten we zelden af met een goed gevoel na afloop.” Logisch dat de 
netwerkbeheerders in eerste aanleg sceptisch waren. Want waarom zou samenwerking nu dan wel 
goed verlopen? En, zouden met het uit handen geven van de regie aan de gemeente Leiden de 
belangen van de respectievelijke klanten van de netwerkbeheerders wel voldoende gewaarborgd zijn? 



De duur van de contractonderhandelingen zegt al iets over de inspanningen die nodig waren om 
ervaringen uit het verleden weg te spoelen.  
 
Toepasbaarheid 
De toelichtingen van de gemeente, de netwerkbeheerders en de aannemer gaven inzicht in de 
toepasbaarheid van de gekozen aanpak bij andere projecten. Allen benadrukte de grote voordelen 
van de gekozen aanpak en de samenwerking in dit project. Voor Alliander verliep het project zonder 
baten onder aan de streep. Bart Noordhoek: “Maar het vastleggen van de eisen is voor ons wel een 
exercitie geweest die zinvol was en die we voor een volgend project niet opnieuw hoeven te doen.”  
 
In halve dag geregeld 
Eric van Can illustreerde met een voorbeeld van een grote lekkage, die zich voordeed tijdens het 
verleggen van de leidingen. De integrale aanpak ertoe leidde dat een probleem snel en efficiënt kon 
worden opgelost, ‘zonder vingerwijzen, claims en communicatiechaos door de gebruikelijke 
wekenlange e-mailwisselingen achteraf’. Hij vatte het voordeel voor Dunea als volgt samen: “We 
konden ons bezighouden met de dingen die voor ons belangrijk zijn en konden allerlei randzaken aan 
een ander overlaten.” 
 

 
Eric van Can van Dunea; ‘Nu lag alles in 1 hand en was het in een halve dag geregeld’. Foto: Nina 
Albada Jelgersma 
 
Mooie meters 
Met 225 meter te verleggen warmtenetleidingen en een kostenpost van meer dan een miljoen euro, 
waren de belangen voor Nuon Warmte in het project erg groot. Wrang was dat een niet gekozen 
variant voor de ontsluiting van het Bio Science Park had betekend dat Nuon niets had hoeven te 
verleggen. In de gekozen Heijmans-variant was verlegging wel noodzakelijk en zou de traditionele 
werkwijze tot aanzienlijk hogere kosten hebben geleid. Matthijs de Graaf: “Natuurlijk hadden we die 
kosten liever niet gemaakt, maar terugkijkend zijn we heel erg blij met dit project. Dat Leiden namens 
ons als opdrachtgever optrad, was wel even wennen. Maar we hebben er serieus energie in gestoken 
en dat heeft zich terugbetaald. We achten het zeer waarschijnlijk dat er voor ons nog zo’n 



verleggingstraject aankomt, waarin we ons voordeel kunnen doen met de ervaringen uit deze pilot. Als 
je met z’n allen het centraal belang voor ogen houdt, kun je mooie meters maken. 
 
Altijd doen 
“Altijd doen”, begon Guido Bosman van Heijmans zijn bijdrage vanuit welbegrepen eigenbelang. “Bij 
de besparing van zo’n € 1,25 miljoen voor de opdrachtgevers mag je optellen wat het ons als 
aannemer aan voordeel heeft opgeleverd. Bij een traditionele werkwijze hadden we meer tijd en extra 
mensen nodig gehad om dit project uit te voeren.” Een leermoment was er ook, volgens Bosman: “De 
telecomaanbieders deden niet mee. Dat waren veertien verschillende partijen. Het zou mooi zijn als 
die een volgende keer ook meteen aansluiten.” 
 
Meer weten? 
Neem dan contact op met projectmanager Ontsluiting Bio Science Park, Fred Gonlag via 06 52457182 
of f.gonlag@leiden.nl of met Pieter van Leeuwen, projectcoördinator Stadsingenieurs via 06-53816168 
of  p.van.leeuwen@leiden.nl 
 
 
 


