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voorWoord

Wat is mooi? Het is een filosofisch vraagstuk waar je geen een

duidig antwoord op kunt geven. Je kunt er wel een mening 

over hebben. Bijvoorbeeld over de inrichting van onze steden. 

Sommige mensen zien  schoonheid in nieuwe stadsontwikke

lingen, zoals aan de Amsterdamse Zuidas of rondom Arnhem 

Centraal. Zij hebben oog voor de intelligente planologische 

oplossing of de gewaagde architectonische uitwerking. Velen 

zien daarbij één mooi aspect over het hoofd: de ondergrondse 

kabels en leidingen.

Dit boek gaat over het mooie van die ondergrondse infra

structuur. MOOI met hoofdletters, wel te verstaan: Master

planning Ordening Ondergrondse Infrastructuur. Via kabels 

en leidingen maken we gebruik van nutsvoorzieningen als 

 water, gas elektriciteit en telecommunicatie, voorzieningen 

die ons het comfort bieden, waardoor we prettig kunnen  leven 

en  werken. Wie vroeg genoeg oog heeft voor de inrichting 

van deze netwerken, en ze op tijd in de plannen meeneemt,  

schept ruimte om bovengronds iets moois te creëren. 

In dit boek vindt u pleitbezorgers van MOOI. Laat u inspireren 

door de gezichtspunten van professionals uit architectuur, 

overheid, netwerkbeheer en bouw. Blader in dit boek en ver

diep u in hun verhalen. 

Frans Taselaar,  
voorzitter Cob Kennisplatform 
Kabels & leidingen 
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Niemand houdt van veranderingen. U niet, ik niet. Geef maar 

toe. Veranderen is een ramp. Stel, een collega stapt op je af. 

Hij stelt voor dat je je werk vanaf morgen ‘totaal anders’ aan

pakt. Is je eerste reactie dankbaarheid of zie je vooral de beren 

op de weg? Hoogstwaarschijnlijk het laatste, en je bent niet 

de enige. 

Hoe vaak wordt een nieuw idee niet vriendelijk afgeserveerd 

met ‘ja, maar…’? ‘Ja, maar daar hebben we geen geld voor.’  

‘Ja, maar dat staat niet in ons takenpakket.’ ‘Ja, maar het gaat 

toch goed zo?’ Nieuwe ideeën zorgen voor onrust en daar  

houden we niet van. Vandaar dat we een mogelijkheid liever 

om zeep helpen door te wijzen op de problemen. Van: ‘Leuk 

bedacht, maar het gaat niet werken.’

We zien bij voorbaat problemen, maar bestaan ze eigen

lijk wel? Een voorbeeld. Vóór de introductie van navigatie

systemen kampte Londen met taxichauffeurs die de weg niet 

kenden. Zelfs niet na het volgen van een verplichte opleiding. 

Een probleem? Welnee. Maak aparte witte taxi’s met een 

zwart vraagteken. Daarin zitten chauffeurs die de weg niet 

kennen. Klanten weten doorgaans zelf hoe ze ergens moeten 

komen. Dus laat die het maar vertellen. Als beloning krijgen 

begin
inleiding door  
berthold gunster
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deze passagiers korting. Een echte winwin. En klanten die de 

weg niet kennen? Die blijven gewoon rijden in de bestaande 

zwarte taxi’s. Hoezo probleem? Voor wie?

Dit boek gaat over ondergrondse infrastructuur. Kabels en 

 leidingen voor voorzieningen als gas, water, elektriciteit 

en telecom. ‘Gewroet in de grond’, is onze eerste beerop

deweg, gevolgd door jamaar’s als opengebroken straten, 

beheer problemen tussen verschillende partijen, extra kos

ten. Maar is dat ook zo? Geldt ook niet hier ‘Hoezo probleem? 

Voor wie?’. Hoe eerder je erover nadenkt, des te slimmer je de 

ruimte  onder én boven het maaiveld kunt inrichten. Simpel 

toch. Een echte winwin. Daarom als het gaat om ondergronds 

berthold gunster, auteur van de bestseller  Ja, maar wat 

als alles lukt, ontwikkelde als theaterregisseur en organisatie

adviseur de Jamaar® Filosofie, een krachtig instrument om 

 organisaties de overgang te laten maken van een jamaar naar 

een jaencultuur. Van het denken in problemen naar het den

ken in termen van mogelijkheden. Van excuses naar resultaten. 

Kortom, van jamaar naar jaen.

bouwen: geen gejamaar. Handen uit de mouwen. Voeten 

op de  spade. Ondergrondse infrastructuur is geen probleem 

maar een kans. Of, om met Loesje te spreken: ‘Ongeluk zit in 

een klein hoekje. Geluk zit in de rest.’ 



Chris Kuijpers

Chris Kuijpers is DirecteurGeneraal Ruimte van het Ministerie 
van VROM. Eerder was hij Directeur Realisatie en Ontwikkeling bij 
VROM en was hij onder meer betrokken bij de Nota Ruimte.

‘behandel boven- en  
ondergrond niet gescheiden’
‘De uitbreidende ondergrondse netwerken zijn van invloed op de inrichting 
van de bovengrond. Daarom moeten we de boven en ondergrond niet lan
ger behandelen als twee gescheiden gebieden. Vooral voor de ontwikkeling 
van volle, stedelijke gebieden en infraknooppunten is het verstandig om 
alle betrokken partijen in een vroeg stadium bij elkaar te brengen. Daar
door benut je de ruimte veel beter en kun je zo veel mogelijk voorzieningen  
ondergronds aanleggen.’  

‘Ik zie graag dat per project het gebruik van de ondergrond in beeld wordt 
gebracht, zodat we voorkomen dat partijen onder en bovengronds langs 
elkaar heen werken. Voor het opstellen van zo’n beeld kunnen we gebruik
maken van nieuwe technieken om driedimensionale ontwerpen te maken. 
Gemeenten kunnen hiertoe het initiatief nemen. VROM kan met pilots  
vervolgens best practices voor ondergronds bouwen stimuleren.’ 

gezegd
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‘Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen’, zo be

gint een bekend versje. Wie denkt dat daarmee de functie 

van de ondergrond adequaat is beschreven, komt bedrogen 

uit.  Onder het maaiveld krioelt het inmiddels van kabels en 

 leidingen die net zo fundamenteel zijn voor ons bestaan als de 

bezongen funderingen. Om onze levensstandaard op peil te 

houden, breidt de infrastructuur voor onder meer gas, water 

en elektriciteit snel uit. Hoog tijd om deze vitale voorzienin

gen vroegtijdig te plannen en te ordenen, meent Frans Wiercx 

van Continuon. ‘In een vroege fase van stedenbouwkundige 

ontwikkeling moeten we oog krijgen voor de ruimte die de on

dergrond ons biedt.’

Bij uitbreiding van stedelijk gebied zien de meeste mensen een 

horizontale beweging. De stad slurpt de groene om melanden 

op en bedekt het met vinexwijken en bedrijventerreinen. Pak 

er een historische, topografische atlas van Nederland bij en de 

ontwikkeling van de laatste decennia is duidelijk te volgen. 

Het rood van de bebouwing breidt zich als inktvlekken uit op 

de kaart. Maar dit is niet de enige beweging die de stad maakt. 

Ook verticaal groeit ze spectaculair. Denk aan de binnenste

den van Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven of de 

ring rondom Amsterdam. Hier bepalen woon en werktorens 

vandaag
hoe voorziet de ondergrond  
in ons comfort?



14

mooi vandaag

steeds nadrukkelijker de skyline. Vooral bij vervoersknoop

punten is het raak. En de gang is niet alleen opwaarts. Zoals 

hoge bomen diepe wortels hebben, zoekt de stad bij hoog

bouw de ondergrond op. Kabels en leidingen moeten er hun 

weg vinden om kantoren en woningen te voorzien van gas, 

elektriciteit, water en communicatievoorzieningen. Het is 

een spiegeleffect. Hoe intensiever het ruimtegebruik boven

gronds, hoe groter het beroep op de ondergrond.

liberalisering
Wiercx ziet de razendsnelle metamorfose van de onder

grond dagelijks met eigen ogen. Hij werkt als procesmana

ger voor netbeheerder Continuon, die actief is in Noord en 

 ZuidHolland, Flevoland, Gelderland en Friesland.  Continuon 

is relatief jong, maar Wiercx heeft, net als veel van zijn 

 collega’s, een lange staat van dienst. ‘Netwerkbedrijven zo

als Continuon zijn ontstaan na het van kracht worden van de 

Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. ‘Energiebedrijven zijn 

toen opgesplitst in onder meer netbeheerders en energie

leveranciers. Wij komen oorspronkelijk van Nuon, maar heb

ben nu als Continuon, een onafhankelijke positie gekregen.  

We beheren de elektriciteits en gasnetten van Nuon . En om 

het nog wat ingewikkelder te maken: we hebben eindverant

Frans WierCx 



16 17

mooi vandaag

ComPlex
Nederland woekert met de ruimte. Eeuwenlang voerden we 

het gevecht met het water en wisten we door inpoldering land 

te winnen. Nu verplaatst het front zich onder meer naar de 

ondergrond. Meervoudig ruimtegebruik moet ervoor zorgen 

dat we aan de ruimteeisen van de stad kunnen voldoen.  

De ondergrondse infrastructuur is hier een voorbeeld van, 

vindt Wiercx. ‘Informatievoorziening, water, energie, elektri

citeit: we zorgen ervoor dat het zo veel mogelijk uit het zicht 

is en  onder het maaiveld blijft. Maar de druk op de onder

grond neemt toe. Het is geen onmetelijke ruimte waarin je 

on gestructureerd kabels en leidingen kan blijven leggen.  

De ondergrondse infrastructuur is een complex systeem. Er is 

ordening nodig, net als bovengronds.’

Zegeningen
De ondergrondse infrastructuur breidt zich uit. Niet alleen 

omdat steeds meer partijen betrokken zijn. We doen ook 

een steeds grotere beroep op de ondergrondse voorzienin

gen. Nederland ‘elektroniceert’: wat vroeger met de hand 

gebeurde, wordt nu computermatig aangestuurd. Daarnaast 

verloopt communicatie steeds meer via ondergrondse glasve

zelverbindingen. Het zijn de zegeningen van de ICT revolutie. 

woordelijkheid en we hebben sommige taken uitbesteed aan 

Nuon, zoals de operationele werkzaamheden aan het netwerk 

waaronder het begeleiden van graafwerkzaamheden.’ 

meer marktPartijen
Het netwerk is er in Nederland niet overzichtelijker op gewor

den na de liberalisering van de energiemarkt. De bekabeling is 

zienderogen toegenomen. ‘Er dienen zich steeds meer markt

partijen aan met hun eigen netwerken’, zegt Wiercx. ‘Zoals 

zeer jonge, commerciële partijen die zich snel willen bewijzen 

en minder rekening houden met de logistieke spelregels en de 

ordening onder de grond. Daardoor lopen we elkaar in de weg 

of kunnen we niet bij onze eigen leidingen.’ Niet alleen netbe

heerders van gas en elektriciteitsnetwerken zoeken een plek in 

de Nederlandse bodem, ook voorzieningen als waterleidingen, 

riolering en telecom eisen hun plek. ‘Daardoor weten we niet 

precies welke assets waar onder de grond liggen’, zegt Wiercx. 

Sommige plekken liggen zo vol met kabels en leidingen dat 

er haast onwerkbare situaties ontstaan. Zo zijn er voorbeel

den waarbij we niet veilig bij de gasleidingen  konden komen, 

omdat er grote bundels telecomkabels op de leidingen bleken 

te liggen. Niet door een slordigheid, maar omdat er te weinig 

ruimte was om de kabels netjes naast elkaar te plaatsen.



‘neTbeheerders zijn zelden 
vroegTijdig op de hoogTe van 
heT geWensTe voorzieningen-
niveau bovengronds’
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van Wiercx. ‘Jammer, want als een projectontwikkelaar of 

gemeente bijvoorbeeld duurzame energie wil gebruiken voor 

een bepaald project, dan heeft dat ingrijpende consequenties 

voor de inrichting ondergronds. Een systeem voor koude en 

warmtelevering vereist weer een andere netwerkaansluiting 

dan traditionele energievoorzieningen. Daar willen we als 

netbeheerder graag over meepraten. Ook als een gemeente 

bijvoorbeeld besluit om in een wijk geen gasnetwerk aan te 

leggen maar uitsluitend gebruik te maken van elektriciteit.’ 

Wiercx adviseert graag beleidsmakers, projectontwikkelaars, 

stedenbouwkundigen en architecten zodra zij hun eerste 

ideeën op papier zetten. En ook later zou hij bij de plannen 

betrokken willen blijven. ‘Wat nu nog te veel gebeurt is dat 

gedurende de ontwikkeling van een project de inrichting bo

vengronds verandert. Andere gebruikseisen kunnen leiden 

tot een andere energiebehoefte. Dan moeten we daar op het 

laatste moment ondergronds aanpassingen voor verrichten.’

advies
Het standpunt van Wiercx moge duidelijk zijn: hij wil de  

ondergrond zichtbaar maken voor iedereen die betrokken is 

bij de stedenbouwkundige ontwikkeling. ‘We missen een ma

quette van de ondergrond. Als planologen hun eerste ideeën 

‘Daar is op zich niets mis mee’, zegt Wiercx. ‘Als onze klan

ten maar beseffen dat we tijd en ruimte nodig hebben om 

die voorzieningen aan te leggen en te onderhouden. Dat is 

soms gemakkelijker gezegd dan gedaan, zeker in de binnen

steden en dichte nieuwbouwwijken. Mensen accepteren niet 

dat we om de haverklap straten openleggen om aanpassin

gen te verrichten op een van de vele netwerken. En terecht. 

Tegelijkertijd verwachten eindgebruikers dat voorzieningen 

automatisch meegroeien met de eisen van deze tijd. Denk 

aan bedrijven die in oude panden in de binnenstad zitten en 

de beschikking willen hebben over voldoende stroom en de 

laatste communicatietechnologieën. Daar zijn ondergronds 

extra inspanningen voor nodig.’ 

meePraten
Netbeheerders zijn zelden vroegtijdig op de hoogte van het 

gewenste voorzieningenniveau bovengronds, is de ervaring 

Frans wierCx  is procesmanager assetmanagement bij  

Continuon Netbeheer. In deze functie is hij onder meer ver

antwoordelijk voor de relaties met projectontwikkelaars en 

gemeenten. Hij richt zich daarbij primair op innovaties ten 

aanzien van ondergrondse leidinginfrastructuren.



voorbeeld

In 1996 voldeed het Centraal Station van Arnhem niet meer aan de eisen 
van de tijd. De aansluiting met de binnenstad was niet goed, het station had 
twee busstations en er was onvoldoende parkeergelegenheid – om maar een 
paar voorbeelden te noemen. De gemeente Arnhem besloot de problemen 
allemaal in één keer op te lossen door een geheel vernieuwd station te bou
wen. Een belangrijk onderdeel daarvan bevindt zich onder de grond.

Het ondergrondse deel van het bouwproject is vanaf het begin betrokken  
geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe station en omgeving. De ge
meente koos voor deze aanpak om het project logistiek zo efficiënt mogelijk  
te laten verlopen. Onderdeel van de nieuwe ondergrond van het station zijn  
een Integrale Leidingentunnel (ITL) die plaats biedt aan alle benodigde 
 leidingen voor boven de grond, een parkeergarage en een ondergronds 
afvaltransportsysteem. Dat systeem zorgt voor kostenefficiënte en milieu
vriendelijke koeling van de bovengelegen gebouwen. Op dit moment zijn er 
al twee grote kantoorgebouwen op aangesloten.

integrale aanpak ondergrond

arnhem CenTraal

Bron: UN Studio, Amsterdam
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kernwaarde
Wiercx ziet een vroegtijdige en vooral een integrale plan

ning van de ondergrondse infrastructuur als pure noodzaak, 

zeker waar de ruimte intensief wordt gebruikt. ‘Je ziet het 

aan de Amsterdamse Zuidas en de stationsgebieden van de 

Arnhemse en Utrechtse binnenstad. ‘Daar is de ruimte on

dergronds zo schaars, dat we daar met alle betrokkenen wel 

tot vroegtijdig overleg moeten komen over de inrichting. Een 

masterplan voor de ondergrond voorziet daarin. Als we dat 

voor elkaar krijgen, kunnen we Nederland nog beter inrichten 

en in de toekomst blijven zorgen voor alle voorzieningen waar 

de eindgebruiker om vraagt. Dat sluit aan op de kernwaarde 

van netbeheerders: water, energie, telecom en dataverkeer 

garanderen tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. 

Comfort tegen een betaalbare prijs.’

vormen, zouden ze al een beeld moeten hebben van wat zich 

in de grond gaat afspelen. Welke voorzieningen zijn nodig 

om aan de eisen bovengronds te voldoen? Wij kunnen daarin 

adviseren en al vroeg een beeld geven van de ondergrondse 

ordening. Dat levert een schets op van kabels en leidingen in

clusief toegangspaden voor het onderhoud. En daar creëren 

we van begin af aan ruimte voor. Ook in de realisatie van het 

project, zodat de netwerkbeheerder in het logistieke proces 

perfect kan inspelen op de bouw boven het maaiveld.’

handiger
Volgens Wiercx is een wereld te winnen wanneer alle onder

grondse infrastructuur vroegtijdig en integraal gepland wordt. 

‘Projectontwikkelaars, gebouweigenaren en eindgebruikers 

lopen veel minder kans op opstartproblemen met voorzie

ningen. De kosten gaan omlaag omdat we eerder kunnen 

nadenken over een slimme aanleg. En omdat we vroegtijdig 

op een rijtje kunnen zetten wat we moeten realiseren, kun

nen we het proces logistiek handiger inrichten.Het resultaat: 

het risico op tijdsoverschrijding neemt af. Dit is allemaal goed 

nieuws voor degenen die verantwoordelijk zijn voor planning 

en budget: eerdere afronding en minder kosten.’



Chris sChaapman

Chris Schaapman werkte onder meer bij het Ministerie van VROM en 
beklede meerdere functies bij de gemeente Den Haag. Sinds 2007 is 
hij, naast hoofd Stedelijke Structuren van de gemeente Den Haag, voor
zitter van Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen.

gezegd

‘Ik noem de ondergrond ‘een ruimte met talent’: als je er oog voor hebt, kun 
je veel ruimtelijke vraagstukken oplossen door meerdere functies onder het 
maaiveld te herbergen. Dan kun je voor plezierige verrassingen komen te 
staan. Zo ontdekten we in Zuidwest Den Haag aardwarmte, een energiebron 
die we kunnen gebruiken voor verwarming van gebouwen.’ 

‘Ondergronds bouwen staat in Nederland nog in de kinderschoenen, net 
als de ordening van ondergrondse infrastructuur. Goede voorbeelden van 
 integrale leidingentunnels zijn de haven van Rotterdam en de Amsterdamse 
Zuidas. Zulke tunnels zorgen voor een compacte inrichting van de onder
grondse infrastructuur en voorkomen dat de straat open moet voor onder
houd aan de leidingen of het leggen van nieuwe. Met de tunnel voorkom 
je bovendien dat kabels en leidingen schade oplopen door graafwerkzaam
heden. In het klein kun je dit voordeel behalen door in de toekomst altijd 
kabelgoten aan te leggen als de stoep wordt vernieuwd.’

‘ruimte met talent’
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Of het nu gaat om kabels en leidingen, transport of woon

werkfuncties, oplossingen onder het maaiveld komen steeds 

vaker voor. Vreemd is dat niet, want boven de grond neemt de 

ruimte af. Maar zijn er ondergronds uitdagingen? Hoe ziet het 

er over een jaar of vijftig uit? Drie experts aan het woord over 

de toekomst van de ondergrond. 

 ‘Als je kijkt naar de infrastructuur, voorzieningen en activiteit, 

is de Randstad een van de drukste gebieden ter wereld’, zegt 

Jan Rotmans, hoogleraar en wetenschappelijk directeur van 

het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) aan de 

Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘We staan in Nederland voor 

een van de grootste planologische opgaven in de geschiede

nis. Lang niet iedereen ziet de urgentie van de opgave.’ Dat 

de ondergrond hierin een grote rol zal spelen, staat volgens 

Rotmans vast: ‘Met het oog op de klimaatverandering en de 

stijgende zeespiegel lijkt bouwen in zee me niet verstandig, 

dus dan blijven er twee opties over: de lucht en de grond in. 

Dat gebeurt beide en het zal blijven gebeuren.’

de grond in
Johan Bosch, hoogleraar ondergronds bouwen aan de TU Delft 

en algemeen bouwmanager van de Amsterdamse Noord/ 

voor 
morgen
drie experts over de toekomst  
ondergronds 



‘de inTegrale leidingenTunnel 
moeT uiTgroeien ToT sTandaard-
oplossing voor ordening van 
ondergrondse inFrasTruCTuur’
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ondergrondse toepassingen hun intrede zullen doen. ‘Kijk naar 

warmteopslag en koeling. Dat is een booming business die toe 

te juichen is, maar ook problemen met zich meebrengt. Er zijn 

namelijk verticale leidingen voor nodig. De huidige onder

grondse infrastructuur is horizontaal. Het is niet moeilijk om je 

te bedenken dat deze toepassingen elkaar regelmatig in de weg 

zullen zitten.’ Admiraal ziet het ook gebeuren dat goederen

transport, wegen, woon en winkelgebieden en afvalverwer

king zich naar de ondergrond verplaatsen, met alle drukte die 

dat met zich meebrengt. ‘De ondergrondse inzamelpunten 

voor afval zijn een vergelijkbare ontwikkeling,’ zegt Bosch hier

over. ‘Ze gaan al gauw 3 tot 4 meter de grond in. Daar ligt het 

zeker in stedelijk gebied al behoorlijk vol met kabels en leidin

gen en als die er nog niet liggen, zorgen de inzamelpunten zelf 

voor een behoorlijke belasting van de ondergrond.’

integrale leidingentunnels
Rotmans ziet graag een betere afstemming tussen boven 

en ondergrondse bouw. ‘Ik zie vrijwel nooit goede integrale 

plannen. Ingenieurs moeten leren als het ware dwars door de 

grond te kijken.’ Een middel om de druk op de ondergrond 

in goede banen te leiden, is de aanleg van integrale leidin

gentunnels. ‘Zowel aanleg als onderhoud kunnen met zulke 

Zuidlijn, verwacht net als Rotmans dat de druk op de onder

grond toe zal nemen. ‘Er zit in de planvorming bij ondergronds 

bouwen in stedelijk gebied een paradox. Als een nieuw plan 

wordt ontwikkeld, zijn de betrokken partijen nauwelijks bereid 

om ondergrondse oplossingen voor infrastructuur te over

wegen. Ze vinden de kosten te hoog, terwijl de omstandighe

den vaak nog relatief eenvoudig zijn. In een situatie waarin de 

drukte op het maaiveld zo is toegenomen dat deze tot proble

men leidt, worden ondergrondse alternatieven ook uitgesteld. 

De reden daarvoor is dat de kosten nu nog hoger zijn, omdat 

met de drukke omgeving rekening gehouden moet worden. 

Als de betrokken partijen uiteindelijk toch voor een onder

grondse oplossing kiezen, is de situatie zo ingewikkeld dat er 

nauwelijks nog plek is om te bouwen en dat de kosten exces

sief zijn. De enige oplossing voor deze paradox is om de ruimte 

onder de grond direct bij de planvorming te betrekken. Deels 

gebeurt dat al; je ziet steeds vaker dat onder kantoorgebouwen 

ondergrondse parkeergarages worden gebouwd.’

meer toePassingen
Han Admiraal, lector Ondergronds Ruimtegebruik aan de  Hoge 

school Zeeland in Vlissingen en directeur van het Centrum  

Ondergronds Bouwen (COB), verwacht dat een aantal nieuwe 
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 tunnels grotendeels onder het maaiveld plaatsvinden,’ zegt 

Rotmans. ‘Dat scheelt veel overlast en is bovendien efficiën

ter.’ Admiraal is het daarmee eens: ‘De integrale leidingen

tunnel moet uitgroeien tot standaardoplossing voor ordening 

van ondergrondse infrastructuur. COB werkt daar hard aan 

mee door onderzoek en kennisdeling.’

draadloZe netwerken
Over de rol van draadloze netwerken in de aanpak van de 

ondergrondse drukte zijn de meningen verdeeld. Rotmans 

verwacht dat ze de ondergrond significant zullen ontlasten. 

‘Draadloze netwerken zijn bovendien goed voor het milieu. 

Als je alle energie die aannemers anders zouden steken in 

het  leggen van kabels, bij elkaar optelt, loopt de besparing 

 behoorlijk op.’ Hij denkt dat steeds meer mensen wireless  

zullen gaan, omdat de verbindingen stabieler en veiliger zijn 

dan een aantal jaren geleden. Bosch vermoedt dat landen 

die laatbloeiers zijn op het gebied van ICT meer voordeel  

zullen hebben van de draadloze verbindingen dan wij. ‘Zij 

gaan meteen draadloos, terwijl wij moeten overschakelen.’ 

Ook verwacht hij dat de nieuwe verbindingen slechts een be

perkt deel van de drukte onder de grond weg zullen nemen: 

‘Hoeveel mensen ook gebruik zullen maken van draadloze 

netwerken, er blijft nog veel over wat in de ondergrond moet.’ 

Admiraal beaamt dit: ‘Zelfs voor wireless toepassingen zijn 

ondergrondse kabels nodig, meer dan je zou denken.’

insPirerend voorbeeld
Ondanks de gestaag groeiende drukte onder het maai

veld, ziet Admiraal er nog steeds veel mogelijkheden. ‘Ik zie  

het wel gebeuren dat er meer ondergrondse winkelgebie

den  komen, zoals de Rotterdamse “koopgoot”. De Canadese  

steden Montreal en Toronto zijn inspirerende voorbeelden. 

jan rotmans  is oprichter en wetenschappelijk directeur van DRIFT 

(Dutch Research Institute For Transitions) en hoogleraar Transitie

management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In beide functies 

buigt hij zich over structurele maatschappelijke veranderingen.

han admiraal is programmadirecteur van het Centrum Onder gronds 

Bouwen. Daarnaast is hij actief als Lector Ondergronds Ruimte gebruik 

bij CARUS, een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool, Hoge

school Utrecht en Hogeschool Zeeland.

johan bosCh  is algemeen bouwmanager van de Noord/Zuidlijn. 

Sinds 2002 combineert hij die functie met zijn werk als praktijkhoog

leraar Ondergronds Bouwen aan de TU Delft.
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Daar bevinden zich ondergrondse winkelcentra van onge

kende omvang. Per dag komen er in zo’n gebied wel 100.000 

mensen om te winkelen en te werken. Het grote voordeel van 

zulke centra is dat je er geen last van het weer hebt. Je hoeft je 

nooit zorgen te maken over kou of regen, want alles is binnen.’

dromen
Rotmans heeft nog grotere dromen. Hij zou graag zien dat 

in de ondergrond – net als in de ruimte boven het maai

veld – functies meer met elkaar verweven worden. ‘Ik pleit al 

 jaren voor een combinatie van wonen, werken en recreëren. 

 Mensen hebben behoefte aan kleinschaligheid. Bovendien 

is het combineren van functies een duurzame oplossing.  Als 

mensen in hetzelfde gebied wonen als werken, hoeven ze bij

voorbeeld niet meer te forenzen. Dat zou zorgen voor een stuk 

minder vervuiling.’ En wat vindt hij als rasechte Rotterdam

mer van de ‘koopgoot’? ‘Een uitstekend initiatief. Naast een 

winkelfunctie heeft deze een brugfunctie. Dankzij de ‘goot’ 

hoef je als voetganger de drukke Coolsingel niet meer over 

te steken. Van mij mogen ze het gebied uitbreiden van Blaak  

tot Hofplein!’ ‘ingenieurs moeten  
leren als het ware  
dwars door de grond  
te kijken’



Wonen en WerKen

Prettig wonen en lekker werken. Nieuwbouwlocaties zijn erop ingericht. Maar 

wat is nodig om burgers en bedrijven van alle gemakken te voorzien? En wat 

voor consequenties hebben de voorzieningen voor de ondergrondse infra

structuur? Een kijkje op het Haveneiland in het Amsterdamse IJburg levert  

een lijst op met de gewenste ordening van kabels en leidingen én een reeks 

mogelijke conflicten. Een overzicht, met dank aan Richard van Ravesteijn.

wat?
Het Haveneiland is voorzien van intensieve  netwerken van kabels en leidingen: 

riolering voor hemelwater en voor vuil water, waterleidingen, telecom, elek

triciteits en tvkabels en warmteleidingen. De warmteleidingen zijn voor de  

stadsverwarming. Gasleidingen zijn er nauwelijks. 

hoe?
Alle voorzieningen komen binnen via een hoofdnetwerk en sluiten via een  

distributienet aan op de bouwblokken. Zo gaat bijvoorbeeld elektriciteit door 

het hoofdnetwerk (10 kV) naar verdeelstations in de bouwblokken en verder 

via het distributienet naar woningen, kantoren, winkels en woningen (380 V 

of 220 V).

riChard van ravesteijn  is projectleider bij Hompe en Taselaar 

B.V. In deze functie houdt hij zich ondermeer bezig met vraagstukken 

ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte zowel boven  

als ondergronds.
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mooi wonen en werken

wortels van bomen kunnen 
beschadigingen geven aan 
kabels en leidingen. hierdoor 
is voldoende afstand of een 
extra bescherming nodig.

de tracés onderling vragen 
specifieke afstanden.  
die moeten ingepast worden 
in de beschikbare ruimte.

het hoofdnetwerk loopt door-
gaans onder het midden van de 
straat. het distributienetwerk 
(met aansluiting op de bouw-
blokken) ligt aan de rand van 
de straat, bijvoorkeur onder het 
trottoir. 

onder het trottoir ligt de  
grond vol met leidingen. 
uitwijk mogelijkheden zijn  
er nauwelijks.

warmteleidingen kunnen 
niet te dicht bij boomwortels. 
als de grond daar te veel 
opwarmt, kunnen de bomen 
middenin de winter uitgroei-
en en bevriezen.

brandkranen worden in het trottoir 
geplaatst. de waterleiding ligt  
hier recht onder ter voor koming 
van legionella-besmetting.

Bij waterkeringen bestaat 
het risico van erosiekraters. 
Bijvoorbeeld door een lek 
in een water- of warmte-
leiding kan de waterkering 
uitspoelen.

h2o

riool

warmte

het distributienetwerk ligt om 
verschillende redenen onder het 
trottoir. in de eerste plaats zorgt  
dit voor een korte aansluiting op  
de bouwblokken. het is eenvoudiger 
om de klinkers op te nemen en te 
herstraten bij onderhoud of nieuwe 
aansluitingen. daarnaast geven 
werkzaamheden minder overlast 
voor het verkeer.

ontwikkeling in de toekomst?

Voor nieuwe wensen in de toekomst, zoals een 
koudevoorziening of een nieuwe horecavoorziening 
die voor een hogere elektriciteitvraag zorgt, moet 
ruimte worden gezocht binnen de huidige infra-
structuur. een interessante puzzel.
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In de negentiende eeuw legden pioniers in Europa en de  

Verenigde Staten netwerken van ondergrondse infrastructuur 

aan. Soms ontstond er een rommelig en onoverzichtelijk net

werk van riolen, kabels en leidingen, soms deelden planners 

alles heel gestructureerd in. In de westerse wereld begint de 

ondergrond inmiddels behoorlijk vol te raken, terwijl steden 

als Peking pas net aan hun ondergrondse carrière beginnen.

De eerste riolen die in de negentiende eeuw werden gebouwd, 

verschilden dramatisch van kwaliteit. Een sprekend voorbeeld is 

het verschil tussen het riool in Parijs en dat in Chicago. In  Parijs 

liet baron Haussmann zulke prachtige, schone  rioolbuizen 

aanleggen, dat gasten zich er konden laten rond leiden. De  

riolering had zelfs straatnamen. In diezelfde eeuw had Chicago 

zo’n smerige riolering, dat er allerlei ziektes  ontstonden. De 

stad kreeg dan ook de bijnaam typhoid city (‘tyfusstad’).

geheime levens
Alex Marshall beschrijft in zijn boek ‘Beneath the Metropolis: 

The Secret Lives of Cities’ (2006) de ondergrondse geschie

denis van een aantal belangrijke metropolen. Over de ‘ge

heime levens’ van de steden zegt Marshall: ‘Van onderen af 

naar de stad omhoog kijken, onthult de ziel ervan meer dan 

onder
gronds
recente historie van stedelijke 
ondergrondse infrastructuur
met dank aan tracy metz 
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mooi ondergronds

In Frankrijk legde de staat alle primaire infrastructuur aan, 

zodat projecten goed op elkaar afgestemd konden worden. De 

ingenieurs hadden allemaal dezelfde opleiding gevolgd en ze 

gebruikten dezelfde technieken. Marshall: ‘De publieke sector 

legt de infrastructuur beter en methodischer aan. De privati

sering van infrastructuur en nutsbedrijven is twijfelachtig, 

want efficiëntie op de lange termijn dreigt te moeten wijken 

voor winst op korte termijn.’

Caïro en Peking
Caïro heeft een nog andere ondergrondse geschiedenis.  Door  

dat Egypte achtereenvolgens werd bestuurd door de  Romeinen,  

de Mammelukken, de Ottomanen, de Fransen en de Britten, 

ligt er onder Caïro een keur aan ondergrondse infrastructuur. 

‘Op dit moment financieren de Verenigde Staten een groot 

nieuw rioleringssysteem,’ vult Marshall aan. Dat mag ook 

wel, want Caïro groeit hard. De stad heeft 17 miljoen inwo

ners en daar komt elk jaar een miljoen bij. Bovendien hebben 

de meeste gebouwen in de Egyptische hoofdstad niet eens 

riolering. Marshall: ‘De onderkant van Caïro laat niet alleen 

zien voor welke uitdagingen een snel groeiende metropool  

in de derde wereld staat, maar is tevens een portret van de 

koloniale geschiedenis van het land.’

van bovenaf kijken. Wolkenkrabbers vertellen natuurlijk een  

verhaal, maar wat er onder de grond ligt aan leidingen,  metro’s 

en ruïnes, zegt nog veel meer.’ Volgens Marshall verraadt de 

grond veel over de politiek, economie en geschiedenis van  

een stad.

Chaos
Marshall beschrijft dat je een ongelooflijke chaos die je aan

treft als je in Londen een straat opengooit. ‘Niemand heeft 

een idee waar ze voor zijn, hoe ze er gekomen zijn en wie er 

verwantwoordelijk voor is. Dat bemoeilijkt het onderhoud.’ 

New York komt niet veel beter uit de bus. ‘Maar onder Parijs 

ligt een uiterst georganiseerd universum.’ Deze verschillen 

zijn te verklaren de uiteenlopende politiekeconomische sys

temen van de steden. 

Marshall: ‘New York en Londen hebben het Angelsaksische 

ontwikkelingsmodel gevolgd. Daarbij onderhielden en   instal    

leerden particuliere bedrijven de ondergrondse infrastructuur.’ 

Tot aan het begin van de negentiende eeuw telde Londen bijna 

tien concurrerende waterbedrijven, elk met zijn eigen leidin

gen. Dat gold ook voor gas en elektra. Marshall: ‘New York had 

tien gasbedrijven. Al hun rommel ligt er nog steeds.’ 
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‘de laaTsTe deCennia ondergaaT  
heT ondergronds bouWen een  
Ware groei’

tijdsBalk opkomst nieuwe netwerken (in amsterdam)
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mooi ondergronds

Particuliere bedrijven legden behalve gas, water en elektri

citeitsleidingen riolen en telefoonkabels aan. Aan het begin 

van de twintigste eeuw waren de ondergrondse netwerken in 

Nederland dan ook in handen van een aantal ondernemers. 

Enkele jaren later nam de overheid ze over, om de kwaliteit 

de bewaken en bouwoverlast bij nieuwe aanleg tot een mini

mum te beperken. 

1950 tot 1980 
Na 1950 kwamen er steeds meer voorzieningen bij die via de 

ondergrond aangeleverd worden. Te denken valt aan stadsver

warming, kabel voor radio en televisie en zakelijke netwerken 

voor bijvoorbeeld het bankwezen. Verder raakte ondergronds 

bouwen in trek. Particulieren en overheden begonnen met de 

bouw van bijvoorbeeld ondergrondse magazijnen, tunnels en 

parkeergarages. Doordat het in de periode 19501980 onder 

de grond ‘drukker’ werd, ontstonden er vaker dan voor die 

tijd problemen bij nieuwe aanleg en onderhoudswerkzaam

heden. Toch waren alle betrokken partijen, vooral overheden, 

door regelmatig de koppen bij elkaar te steken in staat deze 

problemen op te lossen.

Marshall zegt dat steden als Peking en Shanghai wat betreft 

ondergrondse infrastructuur te vergelijken zijn met Londen 

en Parijs in de negentiende eeuw. ‘Peking was tot voor kort 

in feite een reusachtig dorp. Middenin de stad worden nog 

steeds beerputten gebruikt.’ Halverwege de vorige eeuw groe

ven de Chinezen dan wel een netwerk van tunnels om zich 

te kunnen verdedigen bij een eventuele nucleaire aanval van 

de SovjetUnie, maar tot de bouw van andere ondergrondse 

infrastructuur is het tot voor kort nooit gekomen. 

nederland
De geschiedenis van de ondergrondse infrastructuur in 

 Nederland heeft een geheel eigen dynamiek. Kort samen

gevat was deze infrastructuur eerst in private handen, ver

volgens voor lange tijd in overheidshanden en sinds kort 

opnieuw in het bezit van de private sector. De laatste decen

nia ondergaat het ondergrondse bouwen een ware boom. De 

ondergrond is zo populair, dat er zelfs ruimtegebrek dreigt  

te ontstaan.

negentiende eeuw
In de negentiende eeuw was het de private sector die het heft 

in handen nam bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur. 
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mooi ondergronds

overZiCht
Doordat het gebruik van de ondergrond toeneemt, is het be

langrijk dat we het overzicht bewaren. Tot een jaar of vijftien 

geleden was dat, zeker in Nederland, niet zo moeilijk. De 

overheid droeg hier immers zorg voor. Maar door de toene

mende privatisering zijn er steeds meer belanghebbenden in 

het spel. Bovendien blijft de afhankelijkheid van onze onder

grondse infrastructuur alleen maar groeien. In de toekomst 

zullen we dan ook vaker zien dat er verschillende belangen 

spelen. Het wordt steeds drukker onder de grond, maar op 

chaotische infrastructuur zoals in New York of Londen zit in 

Nederland natuurlijk niemand te wachten.

iCt-boom en Privatisering
Het laat zich raden dat de ICTrevolutie van de jaren negen

tig goed terug te zien is in de aanleg van ondergrondse infra

structuur. Om precies te zijn verdubbelde het aantal onder

grondse kabels en leidingen in het laatste decennium van de 

twintigste eeuw. Door de privatisering van de telefoonmarkt, 

de internetmarkt en later ook de gas en elektramarkt, nam 

het aantal belanghebbenden toe. Het beheer en de aanleg van 

de ondergrondse toepassingen versnipperde. Tegelijkertijd 

nam de afhankelijkheid van de ondergrondse netwerken toe, 

temeer omdat Nederland zich tot doel heeft gesteld een we

reldwijde toppositie op het gebied van de telecommunicatie 

te verwerven.

nieuwe ondergrondse toePassingen
Niet alleen de bouw van netwerken van kabels en leidingen 

heeft een spurt doorgemaakt, ook andere ondergrondse toe

passingen worden steeds meer gebruikt. Ondergronds afval

transport bijvoorbeeld. Almere begon hiermee en heeft al 

navolging gevonden van Arnhem. Maar ook verblijfsfuncties 

onder de grond raken in zwang. Bekende voorbeelden zijn de 

theaterschool in Arnhem en de zogenaamde ‘koopgoot’ in 

Rotterdam, een ondergrondse winkelstraat. 

Een deel van deze tekst is gebaseerd op Tracy Metz’ ‘De onderbuik van 

de metropool’, op 4 juni 2007 verschenen op de website van het Ruim

telijk Planbureau. Metz schreef de columns als Loeb Fellow voor de  

Harvard School of Design. Op 30 oktober verschijnt een selectie van haar 

columns onder de titel ‘Op de grond. Observaties vanuit Harvard’.



johan verleun

‘Sinds kort hebben we in Abcoude een spoortunnel. Kabels en leidingen  
vormden een belemmering voor de bouw. Met een boring hebben we ze  
onder de tunnel door gebracht. Op basis van een regeling van het minis
terie van Verkeer en Waterstaat zijn de kosten verdeeld tussen Prorail en  
de leidingeigenaren.’

‘Ik maak geregeld mee dat er tot wel zeven verschillende datakabels naast 
elkaar onder de grond liggen in onze gemeente. Allemaal van andere provi
ders. Er moet een manier komen om hier in de toekomst iets aan te doen.  
Maar we zijn op de goede weg. Planning van kabels en leidingen, en gebun
deld plaatsen in kabelstroken krijgt nu veel meer aandacht. En misschien 
hebben we in de toekomst wel minder leidingen nodig. Wellicht is data
communicatie dan veel beter mogelijk door de lucht, zoals met mobiele 
telefoons of Digitenne.’ 

‘misschien hebben we  
in de toekomst wel  
minder leidingen nodig’

Johan Verleun  is Projectleider Openbare werken van de gemeente 
Abcoude. Zijn werk richt zich op de projectleiding van weg en riool
vervangingsprojecten.

gezegd



54 55

Exploitatie van de ondergrond is een steeds vaker toege

past antwoord op de ruimteverdichting bovengronds. Het 

leidt tot interessante projecten, zoals aan de Zuidas en in 

de stationsomgeving van Arnhem. Ondanks het toenemend 

belang van de ondergrond ontwerpen veel planologen, ste

denbouwers en verkeerskundigen voornamelijk nog vanuit 

bovengronds perspectief. In het verleden vormde dat geen 

probleem. Het aantal kabels was klein en kon altijd wel een 

plaats vinden onder de geplande straten. De huidige ontwik

kelingen in stedelijk gebied en nieuwe, grote projecten vragen 

naar mijn smaak om een andere aanpak. 

We moeten de ondergrondse infrastructuur integraal meene

men in de planvorming. Niet alleen om de beperkte ruimte 

in Nederland beter te benutten, maar ook om de ondergrond 

eerder in het planproces meenemen, waardoor we een  hoger 

voorzieningenniveau kunnen bereiken, voor bijvoorbeeld tele

com, internet of duurzame energie. Maatregelen voor bijvoor

beeld duurzame energie kunnen we integraal plannen en we 

kunnen er de financiële middelen centraal voor reserveren. In 

Nederland zie ik nog tijd om de ondergrond in de planning mee 

te nemen. In een land als China waar de planprocessen veel 

sneller gaan, is het ruimtelijk model veel minder dynamisch.

plannen
Column door 
gerard loozekoot,
director unstudio
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Parkeerniveau maaiveldniveau

Bron: UN Studio, Amsterdam
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bovenliggende bebouwing

Conflicten planvorming en infrastructuur 

R01 Conflict contourlijn bebouwing met boven en  

 ondergrondse infrastructuur

R02 Conflict entree parkeergarage en K&L zone 

R03  Conflict hoekverdraaing K&L zone en funderingen 

R05 Hellingbaan  Schakelstede 

R06 Trap (door Bureau B+B ontworpen) 

R07 Voorstel  *N  B+B 

R08 Entrée gebouw Architecten Cie 

R09 Fietsenstalling Ringstede UN Studio 

R10 Hellingbaan wel of niet? 

R11 B+B / UN Studio / KCAP 

R12 Markt verplaatst, inrichting

nieuwe wegen ontwerp Matenplan 

tracé kabels & leidingen

entree parkeergarage  posities gefixeerd

entree parkeergarage  positie nader te bepalen

entree gebouwen  posities gefixeerd
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Bij grote projecten zijn er vaak veel belanghebbenden en 

grote financiële belangen. Het is hoognodig om een coördi

nator aan te wijzen die het belang van de ondergrond in de 

planvorming kan verdedigen. Daarnaast moeten de verschil

lende partijen mensen opleiden om in het beginstadium van 

complexe planprocessen te participeren. Ideaal is het wan

neer binnen enkele jaren masterplannen worden gemaakt 

waarbij de ondergrondse infrastructuur is meegenomen. Het 

projectbureau hoort dit plan te coördineren en te bewaken. 

Dan heb je een formule te pakken om de lastigste planologi

sche knelpunten van vandaag en morgen aan te pakken. En 

de architect? Die kan een brug vormen tussen de verschil

lende probleemeigenaren en bestuurslagen. Enerzijds kan 

hij als deskundige op het gebied van het oplossingsgericht 

werken aan ontwerpproblemen. Anderzijds door een leesbare 

en werkbare taal in te zetten, namelijk de tekeningen en visu

alisaties (2d en 3d). Dankzij ons beeldende vermogen kunnen 

andere betrokkenen oog krijgen voor conflicten én kansen bij 

de planvorming en in de ondergrond.

Vraag is nu hoe we tot een geïntegreerde aanpak voor de 

ondergrondse planning kunnen komen. Ik denk dat instru

menten om de ontwikkeling van een gebied te visualiseren 

onmisbaar zijn. Pas dan maak je ruimteeisen en conflicten 

tastbaar. Binnen ons bureau hebben we voor een aantal ste

denbouwkundige inpassingen in complexe binnenstedelijke 

gebieden goede ervaringen opgedaan met gelaagde wolken

tekeningen. Dit zijn plattegronden en doorsneden uit het 3d

model waarin we de conflicten zichtbaar maken. Elke wolk 

bevat een conflict. We benoemen het conflict en koppelen 

het aan de verantwoordelijke partijen. Zij komen vervolgens 

samen om het conflict op te lossen. Deze methode komt uit 

de offshoreindustrie en wij hebben ontdekt dat de methode 

om complexe clashmodellen te testen, goed toegepast kan 

worden bij de integratie van de onder en bovengrondse 

ruimtelijke planning.

gerard looZekoot  is senior architect en associate director 

bij UN Studio. Hij richt zich met name op grootschalige stedelijke 

projecten en infrastructuur en werkte onder meer aan de ontwik

keling van het centrum van Nieuwegein.



voorbeeld

De Lloydpier, in de schaduw van de Euromast, is een nieuw gebied voor wo
nen, werken en vermaak. Voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en om 
hinder van graafwerkzaamheden voor met name de lokale ICT en media
bedrijven te minimaliseren deed het ingenieursbureau van  Gemeentewerken 
Rotterdam onderzoek naar innovatieve toepassingen bij de herinrichting 
van de ondergrondse infrastructuur. Het ingenieursbureau paste utility 
ducts toe. 

Utility ducts bestaan uit mantelbuizen waardoor kabels en leidingen worden 
getrokken voor bijvoorbeeld stadsverwarming, water, riolering, elektriciteit 
en telecommunicatiekabels, breedband en riolering. De utility ducts  hebben 
grote, betonnen putten voor inspectie en onderhoud. Via de putten kunnen 
ook nieuwe leidingen worden getrokken zonder de straat open  te breken. De 
putten zijn voorzien van ventilatie, verlichting en een automatisch waarschu
wingssysteem wat beheer op afstand eenvoudig maakt.  De aanleg van utility 
ducts is in vergelijking met separate aanleg van kabels en leidingen kosten
besparend, vooral omdat graafwerkzaamheden niet langer nodig zijn.

utility ducts:  
geen graafwerkzaamheden  
meer 

lloydpier, roTTerdam

Bron: Gemeentewerken Rotterdam
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Dit boek is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inspan

ning van veel mensen uit het COBnetwerk. Daarvoor wil ik 

ze op deze mooie plek heel hartelijk bedanken. Allereerst de 

financiers van dit boek: Energiened, het Gemeentelijk Plat

form Kabels en Leidingen (GPKL),  de gemeenten Utrecht en  

Den Haag, en Visser en Smit Hanab. Ook wil ik hun vertegen

woordigers bedanken voor de tijd die ze in het project heb

ben gestoken. Veel dank ben ik verschuldigd aan Walewijn 

de Vaal en Sacha Stolp van Ingenieurs Bureau Amsterdam en 

aan Heleen Fentener van Vlissingen van gemeente  Utrecht. 

Hun inspanningen in de redactiecommissie en de inbreng in 

de netwerkbijeenkomsten waren van onschatbare waarde. 

Ook letterlijk, gezien de vele onbezoldigde uren werk die zij 

erin hebben gestoken. De in een langdurig proces van discus

siebijeenkomsten en schrijfwerkzaamheden ontstane tekst 

vormde de vruchtbare input voor de interviews en de ver

slagen die Sabel Communicatie geschreven heeft. Ook wil ik 

Loes Willems van Sirene Ontwerpers hartelijk bedanken voor 

haar inspirerende ontwerp waarmee de normaal gesproken 

onzichtbare infrastructuur concreet zichtbaar is geworden. 

En daarmee het belang van deze infrastructuur: zonder infra

structuur geen samenhang, geen kaft en geen strak ingebon

den boekwerk.

anne Kamphuis, 
programmacoördinator Cob

sloT
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