
Evaluatie pilot mantel-
buizenputconstructie

De oplossing voor een gestructureerde ondergrond?



Mantelbuizenputconstructie

Een mantelbuizenputconstructie is een voorziening voor kabels en leidingen die bestaat uit 

een samenstel van inspectieputten die onderling verbonden zijn door mantelbuizen. Door de 

mantelbuizen lopen verschillende mediumvoerende kabel- en leidingnetwerken. Vanuit de in-

spectieputten worden aansluitingen naar woningen en bedrijven ('de eindgebruikers') gemaakt.
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Samenvatting  
In dit rapport vindt u de evaluatie van een pilot mantelbuizenputconstructie die de 
gemeente Alphen aan den Rijn heeft gerealiseerd in het centrumgebied Stadshart aan 
de Lage Zijde in Alphen aan den Rijn. Centrale vraag voor de pilot was of een mantelbui-
zenputconstructie kan zorgen voor een geordende ondergrond en het veilig en bereikbaar 
aanbrengen en beheren van kabels en leidingen. In de interviews met personen die bij de 
ontwikkeling en realisatie van de pilot betrokken zijn geweest, is gekeken naar het toepas-
singsgebied en mogelijkheden voor standaardisatie.

Goed ondergrondbeheer is niet alleen een taak van de gebiedsbeheerder, maar een 
samenspel tussen de beheerder en de gebruikers van de ondergrond. Tegelijkertijd is het 
verkrijgen van een geordende ligging complex, doordat partijen verschillende belangen, 
tempo’s en werkwijzen hebben. In het onderstaande figuur is het spanningsveld weer-
gegeven tussen de factoren die een rol spelen bij de ordening van de ondergrond en het 
ontwikkelen van een standaardoplossing.

De mantelbuizenputconstructie draagt bij aan de veiligheid van de omgeving en biedt 
veel voordelen bij werkzaamheden aan de netwerken die in het systeem liggen. De baten 
spelen op de langere termijn en liggen vooral op het gebied van minder schades; minder 
overlast voor de omgeving en duidelijkere ordening. De baten worden op termijn hoger 
geschat dan de kosten van de initiële investering en het onderhoud.

Een mantelbuizenputconstructie wordt vooral gezien als manier om een gestructureerde 
ondergrond te krijgen. Standaardisatie kan helpen om het systeem breed toepasbaar te 
maken. Om tot standaardisatie van de mantelbuizenputconstructie te komen, is samen-
werking in de keten nodig. Daarbij gaat het om standaardisatie van het principe (hoe 
richten we de ondergrond in, ruimte voor aanbieders van standaardonderdelen, principe 
ontwerp), het kwantificeren van effecten (maatschappelijke waarde), basisafspraken 
over aanleg, beheer en onderhoud (wie legt het systeem aan, wie is verantwoordelijk voor 
onderhoud, hoe worden de kosten verdeeld) en het maken van eenduidige voorschriften 
van netbeheerders (normering en organisatie).

Figuur 7.1 / Factoren die een rol spelen bij ordening van kabels en leidingen in de ondergrond en bij de ontwikke-
ling van een voorziening.
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HOOFDSTuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1 
De gemeente Alphen aan den Rijn wil kabels en leidingen geordend, veilig en bereik-
baar aanbrengen en beheren. Met name in woon- en winkelgebieden wil men niet dat 
de straat bij elke aanpassing of controle moet worden opengemaakt. Deze doelstelling 
kan worden gerealiseerd met een zogeheten mantelbuizenputconstructie. Toepassing 
daarvan is echter nog geen gemeengoed. Met als uiteindelijk doel het verkennen van 
de mogelijkheden voor standaardisatie van de constructie, heeft de gemeente Alphen 
aan den Rijn als pilot een mantelbuizenputconstructie aangelegd in het centrumgebied 
Stadshart Lage Zijde.

Met het aanleggen van deze mantelbuizenputconstructie is ervaringsinformatie beschik-
baar gekomen waarmee een beter idee kan worden verkregen van de mogelijkheden en 
belemmeringen en de voorwaarden waaronder een mantelbuizenputconstructie toege-
past kan worden. Deze pilot is dus niet gericht geweest op het vinden en realiseren van 
een maatwerkoplossing voor deze specifieke locatie, maar op het genereren van kennis 
voor het ontwikkelen van een standaardoplossing.

De evaluatie is uitgevoerd op basis van interviews met personen die bij de ontwikkeling 
en realisatie van de mantelbuizenputconstructie betrokken zijn geweest. Dit zijn de 
gemeente Alphen aan den Rijn (opdrachtgever, ontwerp, beheer), Liander (elektrici-
teits- en gasnetwerk), VolkerWessels Telecom (telecommunicatie), kPN (telecommuni-
catie), Oasen (drinkwater), Reggefiber (telecommunicatie), Ziggo (telecommunicatie) 
en Giverbo (leverancier putten).

De interviews hebben plaatsgevonden ná de aanleg van de volledige mantelbuizenputcon-
structie. Daarbij is via een vragenlijst informatie verkregen over de doelstellingen van de 
pilot en de vermeende voor- en nadelen. De vragenlijst volgt de onderstaande indeling:

•	 Ontwerp (functionaliteit, techniek en toekomstvisie).

•	 kosten en baten (en de verdeling daarvan, inclusief maatschappelijke aspecten).

•	 Juridische zaken (eigendom, beheer, gemeentelijke regelgeving en landelijke 
regelgeving).

•	 Technische normering.

Voor de verwerking en de interpretatie is er door de gemeente aanvullend nog projectin-
formatie beschikbaar gesteld. Daarnaast is gebruikgemaakt van een aantal COB-rappor-
ten die gerelateerd zijn aan het bundelen van kabels en leidingen.

Leeswijzer
HOOFDSTUK 2 beschrijft het belang van het zoeken naar gebundelde oplossingen voor 
kabels en leidingen. De ontworpen en aangebrachte mantelbuizenputconstructie in 
Alphen aan den Rijn wordt beschreven in HOOFDSTUK 3. In de HOOFDSTUK 4, HOOFDSTUK 5 en 
HOOFDSTUK 6 wordt de pilot geëvalueerd op respectievelijk het ontwerp, de kosten, baten 
en maatschappelijke aspecten, en regelgeving. Tot slot wordt in HOOFDSTUK 7 de stap 
gemaakt naar de standaardisatie van de mantelbuizenputconstructie. 

In BIJLAGE A ziet u welke personen er zijn geïnterviewd, door wie de vragenlijst is samen-
gesteld en welke bronnen zijn geraadpleegd. De antwoorden op de vragenlijsten zijn 
samengevat weergegeven in BIJLAGE B tot en met BIJLAGE E. In BIJLAGE F staan de factoren die 
benodigd zijn om de maatschappelijke optimaliteit van een oplossing te kunnen bepalen.  

Figuur 1 / Ope
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EVALUATIE PILOT MANTELBUIZENPUTCONSTRUCTIE

Draagvlak

Een stroomstoring kan net als een storing in het dataverkeer, vervuiling van het drinkwater of 

gasexplosiegevaar grote commotie veroorzaken (kwaliteits- en robuustheidsbelang). Anderzijds 

wil de samenleving lage kosten en weinig overlast van graafwerk (kosten en hinderbelang). 

Naarmate een bepaald maatschappelijk belang zwaarder gaat wegen, zal er draagvlak ontstaan 

voor nieuwe oplossingen. 

Bron: [1]
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HOOFDSTuk 2 - Het belang van goed beheer

2 Het belang van goed beheer 2 
kabels en leidingen zijn de levensaders van onze maatschappij. Ze zorgen voor het ver-
voer van o.a. elektriciteit, gas, drinkwater, afvalwater en tele- en datacommunicatie naar 
huishoudens, bedrijven en publieke instellingen. Vanaf de jaren vijftig is de openbare 
ruimte steeds verder verdicht en zijn de netwerken gegroeid. Veel bovengrondse voor-
zieningen hebben ook een ondergrondse component, denk aan wortels van bomen en 
funderingen van zitbankjes, fietsenrekken en lichtmasten. Ook zijn er meerdere onder-
grondse oplossingen bijgekomen, zoals afvalcontainers en parkeergarages.

Het intensieve gebruik van de boven- en ondergrondse openbare ruimte leidt steeds va-
ker tot problemen. Werkzaamheden voor aanleg, onderhoud en verwijdering van kabels 
en leidingen geven veel overlast voor de omgeving en verlagen de bereikbaarheid. Ook is 
het maaiveld aan degeneratie onderhevig door het herhaalde openleggen en weer dicht-
maken. Tot slot geeft elke graafbeweging een risico op schade aan de kabels en leidingen. 
De druk op de ruimte in stedelijke gebieden vraagt daarom slimme systemen en werkwij-
zen voor de ordening en aanleg van kabels en leidingen om deze toegankelijk te houden 
voor beheer, zonder het maaiveld open te maken.

Een geordende ligging waarbij de onder- en bovengrondse ontwikkelingen op elkaar zijn 
afgestemd maakt de situatie voor netbeheerders en gebiedsbeheerders inzichtelijk. Het 
kan herhaald verleggen van kabels en leidingen, slechte bereikbaarheid en schade voor-
komen en het draagt bij aan de veiligheid voor werknemers en de omgeving.

Het verkrijgen van een geordende ligging is complex, omdat partijen verschillende 
belangen, tempo’s en werkwijzen hebben [2]. Behalve de moeizame afstemming van 
werkzaamheden zijn ook de voor- en nadelen niet goed toe te delen. Betrokken partijen 
in de driehoek gebiedsontwikkelaar (doorgaans gemeente), netbeheerder en vastgoed-
ontwikkelaar hebben elk hun eigen exploitatiemodel: de gebiedsontwikkelaar heeft een 
grondexploitatie, de vastgoedontwikkelaar heeft een bouw- en vastgoedexploitatie en de 
netbeheerders van de verschillende modaliteiten hebben ook elk hun eigen exploitatie-
model. Die laatste kunnen overigens zowel publieke als private partijen zijn. 

Figuur 2 / Test

Figuur 2.1 / Schematische visualisatie betrokken partijen bij gebiedsontwikkeling: VEX = vastgoedexploitatie, 
BEX = bouwexploitatie, GREX = grondexploitatie. (Bron: [2])
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EVALUATIE PILOT MANTELBUIZENPUTCONSTRUCTIE

Bij gebiedsontwikkeling is er dus geen gedeeld exploitatiemodel waarin elke partij 
zijn deel heeft. Dat maakt het rendement van een investering lastig in te schatten. De 
verschillende publieke en private belangen en de daarbij behorende verdienmodellen 
maken het gezamenlijk zoeken naar oplossingen en het doen van investeringen dan ook 
moeizaam.

Goed ondergrondbeheer is niet alleen een taak van de gebiedsbeheerder, maar een sa-
menspel tussen de beheerder en de gebruikers van de ondergrond. Hierbij spelen voor de 
ordening van de kabels en leidingen vier factoren een rol: veiligheid (van en voor netwerk 
en omgeving), graafrust (voorkomen van overlast), ruimte (ordening van boven- en on-
dergrond, kwaliteit en ontwikkeling van de ruimte) en financiën (verdeling van kosten).

De visie van de gebiedsbeheerder over de boven- en ondergrond, zoals kwaliteit van de 
inrichting, periode graafrust etc., is een belangrijke voorwaarde om een keuze te kun-
nen maken voor het ordeningsprincipe (zoals een mantelbuizenputconstructie) voor de 
kabels en leidingen in de ondergrond.

Figuur 2.3 / Schematische weergave van factoren die een rol spelen bij ordening van kabels en leidingen 
in de ondergrond.
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HOOFDSTuk 3 - Pilot mantelbuizenputconstructie Alphen aan den Rijn

3 Pilot mantelbuizenputconstructie 
Alphen aan den Rijn 3 

3.1 Het gebied
De mantelbuizenputconstructie is aangelegd bij de herinrichting van het Thorbeckeplein 
in de gemeente Alphen aan de Rijn. Het Thorbeckeplein maakt onderdeel uit van de her-
structurering en revitalisering van de Lage Zijde van het Stadshart, waarmee de gemeen-
te de centrumpositie van Alphen aan den Rijn wil versterken en de multifunctionaliteit en 
leefbaarheid van het centrum wil vergroten. Het gebied is te kenmerken als een woon- en 
winkelstraat met een plein (voor bijvoorbeeld een markt) en een straat.

3.2 De voorbereiding
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een lang proces doorlopen om de pilot mogelijk 
te maken. Vanaf het initiatief tot en met de realisatie van het systeem zijn ongeveer vijf 
jaar verstreken. Deze periode was nodig om een goede locatie voor de pilot te vinden – 
een (her)ontwikkeling van een gebied in voorbereiding of uitvoering – en voor het veel-
vuldig afstemmen tussen gemeente, ontwikkelaar en netbeheerders over het ontwerp 
van het systeem.

In het voorbereidingsproces zijn vooral arbotechnische- en veiligheidsvoorwaarden voor 
het werken in de inspectieputten aan de orde geweest.

Om de pilot financieel mogelijk te maken, hebben alle partijen de kosten van de afstem-
mingsoverleggen zelf gedragen. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft via de grond-
exploitatie de kosten gedragen voor de ontwikkeling en realisatie van het systeem en 
de netbeheerders hebben de kosten gedragen voor ontwerp en aanleg van hun eigen 
infrastructuur in het systeem.

Vanaf juni 2016 zijn de eerste ervaringen opgedaan met de mantelbuizenputconstructie 
in de praktijk.

3.3 Het pilotsysteem
De mantelbuizenputconstructie bestaat uit een samenstel van inspectieputten die 
onderling verbonden zijn door mantelbuizen. Door deze mantelbuizen lopen de verschil-
lende mediumvoerende kabel- en leidingnetwerken.

Figuur 3 / Test

Figuur 3.1 / De inspectieputten worden ingegraven. (Bron: gemeente Alphen aan den Rijn).
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EVALUATIE PILOT MANTELBUIZENPUTCONSTRUCTIE

De straat waar de mantelbuizenputconstructie in is aangelegd, is een waterkering voor 
een primaire watergang. Om deze reden is er voor de mantelbuizen van drukvoerende 
leidingen HDPE als materiaal gekozen. Voor de overige mantelbuizen is PVC gebruikt.

De aansluitingen die vanuit de inspectieputten gemaakt worden, zijn maatgevend 
geweest voor het aantal putten. Er zijn drie inspectieputten geplaatst van waaruit de wo-
ningen en bedrijven aangesloten kunnen worden. Dit is er één minder dan in het ontwerp 
was voorzien. Eén inspectieput bleek niet mogelijk door een combinatie van grondwater-
bezwaar en een monumentaal gebouw.

In het systeem is ruimte voor drinkwater-, elektriciteit-, gas- en telecommunicatie-
netwerken. Ook de openbare verlichting wordt via de inspectieputten aangesloten. Op 
uitbreiding van telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken is geanticipeerd door extra 
mantelbuizen aan te leggen. Hiervoor hebben netbeheerders en gemeente samen een 
inschatting gemaakt. De praktijk wijst uit dat deze extra mantelbuizen nodig zijn, want er 
lopen al nieuwe tracé-aanvragen voor elektriciteit.

Tabel 1 / Herkomst bij drie scenario's
Tabel 2 / asdasd
Tabel 3 / asd
Tabel 4 / asd

Figuur 3.2 / Inrichting en aansluiting van de mantelbuizen en putten. (Bron: gemeente Alphen aan den Rijn).
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HOOFDSTuk 3 - Pilot mantelbuizenputconstructie Alphen aan den Rijn

In de inspectieput liggen de drinkwater- en gasleiding aan één zijde onderin de put onder 
een looprooster. De andere systemen liggen hoger, waarbij de mantelbuizen via ‘kabel-
rekken’ worden verbonden.

De inspectieputten hebben een afmeting van circa drie bij drie meter en zijn volledig 
gas- en waterdicht afgesloten in verband met de aanwezige gasleiding. Er zijn lucht- en 
waterafsluitende deksels aangebracht, gedimensioneerd op verkeersklasse D400 (DIN 
EN 1433 = gebieden met hoge verkeersintensiteiten en hoofdverkeerswegen) in verband 
met expeditieverkeer voor winkels. De open ruimten tussen mantelbuizen en de medium-
voerende kabels en leidingen zijn afgedicht met seals.

Er is een gasdetectiesysteem in elke put aangebracht om eventuele gasophoping door 
een lekkage te signaleren. Dat het systeem werkt, is bewezen op 17 november 2016 en 
op 27 februari 2017. De eerste keer bleek er moerasgas langs de mantelbuizen in de put 
te komen en de tweede keer betrof het een lekkende zadel van de gasleiding, die buiten 
het systeem lag. Naar aanleiding van deze meldingen is de ruimte tussen mediumvoe-
rende kabel en leiding en de putten gecontroleerd en afgedicht.

Via de inspectieputten kunnen nieuwe aansluitingen gemaakt worden. Dit vraagt wel 
extra ruimte, bijvoorbeeld voor het lassen van de elektrakabels. Het risico op schade 
aan kabels en leidingen tussen de inspectieputten is tot een minimum beperkt, door de 
duidelijkheid van het tracé en door de ligging in mantelbuizen.

Niet alle netwerken hebben een plek in de mantelbuizenputconstructie gekregen. De rio-
leringen voor hemelwater en vuilwater zijn buiten het systeem gelaten, omdat het com-
bineren de ontwikkeling technisch niet haalbaar maakte. De middenspanning (10 kV) 
is er om veiligheidsredenen uit gelaten. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft geen 
stadsverwarming of -koude, of een warmte-koude-opslagsysteem in dit gebied liggen. 
Deze systemen zijn bij de ontwikkeling van de pilot daarom buiten beschouwing gelaten.

Met de mantelbuizenputconstructie heeft de gemeente op deze locatie een gestructureer-
de ondergrond verkregen, wat aansluit bij beleidsfilosofie van de gemeente over het beheer 
van de ondergrondse infra. Het systeem zorgt voor een clustering van de kabels en leidingen 
met minder ruimtebeslag doordat niet alle netwerken naast elkaar en boven elkaar liggen. 
Hierdoor is er vrije ruimte voor de inrichting van de openbare ruimte ontstaan.

3.4 Afspraken over eigendom en beheer
Als partijen gezamenlijk gebruikmaken van een systeem, dan is het nodig om daarover 
onderling afspraken te maken. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft deze als bepalingen 
in de kabel- en leidingvergunning of het instemminsbesluit opgenomen. Dit is mogelijk 
doordat er net als bij ligging in de volle grond er ook voor een kabel- of leidingtracé in de 
mantelbuisconstructie een vergunning of instemmingsbesluit (voor telecom) nodig is.

De gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van de mantelbuizenputconstructie en de 
netbeheerders zijn eigenaar van de kabel- en leidingnetten die gebruikmaken van het 
systeem. Deze verdeling komt terug in de onderhouds- en de financiële afspraken.

Onderhoud
De gemeente draagt zorg voor het onderhoud van het systeem, terwijl de netbeheerders 
zorgdragen voor de netwerken die in de mantelbuizenputconstructie liggen. Als er door 
de netbeheerders in de inspectieputten gewerkt moet worden, dan zal de gemeente deze 
openen. Het openen is ondergebracht bij de piketdienst van de afdeling wegbeheer van 
de gemeente, zodat er het hele jaar 24/7 toegang kan worden verleend. Hierdoor kan 
naast het planmatig onderhoud ook bij calamiteiten (bijvoorbeeld bij detectie van gas) 
toegang geboden worden.
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EVALUATIE PILOT MANTELBUIZENPUTCONSTRUCTIE

De gemeente Alphen aan den Rijn is protocollen aan het opstellen over het gebruik en 
de inspecties. De regels voor het werken in besloten ruimte worden als basis gehanteerd. 
De gemeente werkt met huisaannemers voor het verrichten van metingen bij openen 
van de put. Hiertoe is zelfs een speciaal kraantje aangeschaft door de aannemer, waar-
mee gewerkt kan worden als er een gasdetectie is. De piketdienst maakt gebruik van de 
faciliterende aannemer.

In elke inspectieput is een sensor voor gasdetectie opgenomen, die via een installatie in 
het gebouw wordt teruggemeld aan de netbeheerder van het gasnetwerk. Deze netbe-
heerder heeft de gasdetectie ook in zijn onderhouds- en inspectieschema opgenomen.

Financieel
De kosten voor het beheer en onderhoud zijn als volgt verdeeld: de gemeente het systeem 
en de netbeheerders de netwerken. De gemeente ontwikkelt nog een tarievensysteem 
met vergunningen voor het regulier onderhoud en calamiteiten, waaruit het openen van 
de inspectieputten bekostigd zal worden.

Registratie
Conform de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) [6] registreert de 
netbeheerder de ligging van zijn netwerk. Bij een mantelbuizenputconstructie moet dat 
ook: de netbeheerder zal in dat geval bij zijn registratie aangeven dat het netwerk in een 
mantelbuis ligt. De gemeente Alphen aan den Rijn registreert de mantelbuizenputcon-
structie via de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), zodat de aanwezigheid 
van het systeem als geheel duidelijk wordt op het moment dat iemand werkzaamheden 
wil uitvoeren.
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HOOFDSTuk 4 - Evaluatie van het ontwerp

4 Evaluatie van het ontwerp 4 

4.1 Inleiding
De vragen over het ontwerp zijn in de interviews gesplitst in vragen over de functionali-
teit van het systeem en vragen over de techniek die invloed heeft op het ontwerp. Bij de 
uitwerking in dit hoofdstuk is deze verdeling weer losgelaten, omdat de antwoorden gere-
lateerd waren. De ontwerpeisen aan de mantelbuizenputconstructie waarop het systeem 
is geëvalueerd:

1. Geordende ligging van kabels en leidingen en toepassingsgebied van het systeem.

2. Veilige ligging en toegang tot de kabels en leidingen.

3. Bereikbaar voor onderhoud, beheer en nieuwe aanleg zonder overlast voor de omgeving.

4.2 Toepassingsgebied van het systeem
Het principe van ordenen via een mantelbuizenputconstructie wordt door de geïnter-
viewden voor veel situaties toepasbaar gevonden. Het verwachte toepassingsgebied is 
weergegeven in TABEL 4.1.

Duidelijk wordt dat in veel situaties een afweging nodig is tussen enerzijds traditioneel 
(in de volle grond), eventueel uitgevoerd als speciale leidingstrook, en anderzijds een 
mantelbuizenputsysteem. Vooral bij hogere bouwvolumes (zoals hoge gebouwen met 
veel aansluitingen) in nieuw te ontwikkelen gebieden wordt de aanleg van een systeem 
voor minimaal kabels zinvol geacht.

Over het opnemen van leidingwerk in de mantelbuizenputconstructie (in de pilot: 
drinkwater en gas) zijn geïnterviewden kritisch, omdat het hun verwachting is dat deze 
leidingen voor langere tijd (twintig tot vijfentwintig jaar) niet bereikbaar hoeven te zijn en 
omdat er geen nieuwe aansluitingen nodig zijn.

Een mantelbuizenputconstructie stelt andere voorwaarden aan de gebieds- en vast-
goedontwikkelaar dan een traditionele aanleg van kabels en leidingen. In de beschikbare 

Figuur 4 / Test

Tabel 4.1 / Verwacht toepassingsgebied mantelbuizenputconstructie

Gebiedssoort Opnemen in systeem Opmerking

Kabels Leidingen

Buitengebied - - Traditioneel aanleggen.

Industriegebied (zware industrie) X X Afweging maken tussen ligging in 
een leidingstrook of systeem.

Bedrijventerrein X X Afweging maken tussen ligging in 
een leidingstrook of systeem.

kantorengebied X X Afweging maken tussen ligging in 
een leidingstrook of systeem.

Publieksintensief (winkel, station, etc.) X X Afweging maken tussen tradi-
tioneel, ligging in het systeem. 
Verschil maken tussen hoofdont-
sluiting en aansluiting.

Woongebied X - Traditioneel of afweging alleen 
kabels in systeem.
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ruimte van het systeem zal geanticipeerd moeten worden op de toekomstige ontwikke-
ling van een gebied. Het gaat dus niet alleen om de bij aanleg benodigde capaciteit, maar 
ook om de in de toekomst nog te verwachten capaciteit. Die laatste kan moeilijk in te 
schatten zijn omdat de uiteindelijke gebruikers van een gebouw daarop invloed hebben 
(keuzevrijheid voor telecomaanbieder, energievraag, enz.).

Traditioneel kunnen gebouwaansluitingen (met name bij kantoren en bedrijven) op 
meerdere locaties liggen. Bij een mantelbuizenputconstructie zullen deze geconcen-
treerd moeten zijn. De een ervaart deze concentratie als minder flexibel, maar telecom-
netbeheerders verwachten juist meer efficiency te kunnen halen bij het aansluiten van 
gebouwen. Wel zal er nagedacht moeten worden over locaties voor de apparaatkasten, 
die 48, 192 of 1000 aansluitingen kunnen bevatten.

Een aandachtspunt bij de ligging van een drinkwaterleiding in het systeem is de plaatsing 
van hydranten. In de pilot zijn deze buiten beschouwing gelaten (door de relatief korte 
lengte van het systeem), maar normaliter staan deze boven de leiding. Eventueel zouden 
hydranten vervangen kunnen worden door de inzet van tankblusvoertuigen, maar daar-
voor is wel een besluit van de gemeente nodig.

Een mantelbuizenputconstructie kan meerwaarde opleveren bij de ontwikkeling van een 
gebied. Denk daarbij aan ruimtewinst door de smallere strook voor kabels en leidingen 
(zoals in Alphen aan de Rijn) of meervoudig ruimtegebruik doordat voorzieningen nu 
boven de kabels en leidingen geplaatst kunnen worden, waar dat eerst niet kon. Bij het 
herontwikkelen van een gebied (sloop en nieuwbouw) ziet men voordelen in een mantel-
buizenputconstructie zolang de indeling van infrastructuur (ligging van het systeem en 
de aansluitingen richting gebouwen) bij de herontwikkeling niet wordt gewijzigd.

4.3 Veiligheid 
Er kunnen twee soorten veiligheid worden onderscheiden bij een mantelbuizenputcon-
structie:

1. Veilige ligging van de netwerken in de ondergrond
Door netwerken in de mantelbuizenputconstructie te leggen, zijn ze beter beschermd te-
gen schades van buiten (graafschades, corrosie). Er bevindt zich immers een mantelbuis 
om het systeem. Ook voorkomt de duidelijke ordening en de indeling van de openbare 
ruimte dat deze risico’s optreden.

Voor de wijze van aanleg moet rekening worden gehouden met de ondergrond van de 
locatie waarin de mantelbuizenputconstructie is aangebracht. In zettingsgevoelige 
gebieden kunnen de zettingen afschuifkrachten veroorzaken op de aansluiting tussen 
mantelbuis en inspectieput. Ook kan een hoge grondwaterstand leiden tot het opdrijven 
van de inspectieputten.

2. Veiligheid bij werkzaamheden aan de netwerken
De veiligheid bij werkzaamheden aan de netwerken richt zich vooral op de inspectieput-
ten. Bepalend daarin is de ruimte voor het maken van (reparatie)lassen aan de elektrici-
teitskabels en de gasleiding. Bij het ontwerp van de inspectieputten is er tevens rekening 
worden gehouden met het aanbrengen van krimpverbindingen (met lucht en vlam). Het 
volledige ontwerp moet passen binnen de installatie(technische) voorschriften, normen 
en richtlijnen van netbeheerders. Drinkwater heeft naast met veiligheidsrichtlijnen ook 
met hygiënerichtlijnen te maken.

Een specifieke voorwaarde voor de inspectieputten is dat deze droog en vrij van giftige 
gassen moeten blijven. In Alphen aan den Rijn is hierom een lucht- en waterafsluitende 
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putdeksel toegepast en zijn er afdichtingen rond de mantelbuizen aangebracht. Voor de 
aansluitingen op de gebouwen zijn geen specifieke voorwaarden, aangezien deze altijd al 
gasdicht aangebracht moesten worden.

4.4 Bereikbaar kabels en leidingen en hinder voor de omgeving
De bereikbaarheid van de kabels en leidingen via de inspectieput wordt redelijk goed be-
vonden, omdat de grond voor het bereiken van de kabels en leidingen niet meer geroerd 
hoeft te worden. De gemeente zorgt voor het openen van de putdeksels als een netbe-
heerder werkzaamheden moet uitvoeren. Dit kan de reactietijd bij calamiteiten vertra-
gen, wat ondervangen wordt door het openen onder te brengen bij de piketdienst van de 
wegbeheerder. Deze is altijd beschikbaar.

Voor de omgeving blijft de overlast bij (onderhouds)werkzaamheden beperkt tot de 
putlocatie. De positionering van de mantelbuizenputconstructie, met name die van de 
inspectieputten is daarmee bepalend voor de overlast voor de omgeving.

Is vervanging of uitbreiding van een netwerk nodig, dan is dat voor kabels relatief eenvou-
dig uit te voeren. Er is in het systeem al rekening gehouden met uitbreiding van elektri-
citeitskabels en glasvezelkabels. Voor de telecommunicatie is doorgaans geen toegang 
tot de inspectieput nodig, omdat de kabels vanaf een distributiepunt ingebracht kunnen 
worden. Alleen bij het maken van een nieuwe koppeling naar een gebouw is toegang tot 
de inspectieput vereist.

Voor het leidingwerk is de vervanging moelijker te realiseren. Een drinkwaterleiding tot 
63 millimeter doorsnede van HDPE is flexibel genoeg om via de inspectieput aangebracht 
te worden. Bij grotere diameters, zoals van een gasleiding, zal een nieuwe leiding vanaf 

Figuur 4.1 / Vrije ruimte voor telecommunicatiekabels in een mantelbuis. (Bron: Reggefiber)
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het begin van het tracé ingebracht moeten worden, omdat deze te inflexibel zijn om dit 
via een put te doen. Is invoeren in het systeem niet mogelijk, dan zal er alsnog een aparte 
leiding aangelegd moeten worden. In de interviews wordt aangegeven dat onderzocht 
kan worden of een leiding met behulp van sleufloze technieken op zijn plek te krijgen is. 
uitbreiding met nieuwe leidingen in de mantelbuizenputconstructie is niet voorzien.

Opmerking: gezien de relatief korte lengte van het mantelbuizenputsysteem worden de 
elektriciteitskabels in de pilot niet via de inspectieputten vervangen, maar ingevoerd vanaf 
de rand van het systeem en dan doorgetrokken naar de benodigde locatie.

Figuur 4.2 / De mantelbuizenputconstructie is (bijna) weggewerkt. (Bron: gemeente Alphen aan den Rijn)
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5 Evaluatie kosten, baten en 
maatschappelijke aspecten 5 
Wat zijn de kosten en de baten, en is de aanleg van een mantelbuizenputconstructie wel 
rendabel? Dat zijn terugkerende vragen voor investeerders. Naast de financiële afweging en 
afwegingen over de verdeling van kosten en baten, speelt echter ook de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de verschillende partijen een rol in de afweging om een dergelijk 
systeem toe te passen.

Initiatieven om een bundelingssysteem voor kabels en leidingen (tunnel, mantelbuizen 
etc.) toe te passen, zijn vaak ingegeven door gebrek aan ruimte voor de benodigde kabel- en 
leidinginfrastructuur in een te ontwikkelen gebied. Of de gekozen oplossing maatschappelijk 
optimaal is, kan kwantitatief moeilijk bepaald worden, omdat detailinformatie van netbe-
heerders over de netwerkkosten en -baten ontbreekt [2]. In BIJLAGE F zijn de factoren opge-
somd, die benodigd zijn om de maatschappelijke optimaliteit te kunnen bepalen.

In de praktijk wordt bij het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse 
(MkBA) doorgaans een vergelijking gemaakt tussen de kosten en baten van de gekozen 
oplossing ten opzichte van het nulalternatief (traditionele aanleg in de grond) van de 
kabel- en leidinginfrastructuur.

In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente Rheden is door 
Witteveen+Bos een globale maatschappelijke kosten-batenanalyse van de pilot mantel-
buizenputconstructie uitgevoerd [3]. Deze analyse is uitgevoerd op basis van het COB-on-
derzoek Evaluatie van ondergrondse infrastructuur – maatschappelijke kosten-batenanalyse 
van het ondergronds bundelen van kabels en leidingen [4]. FIGUUR 5.1 toont een overzicht 
van de kosten- en batenposten door Witteveen+Bos.

Figuur 5 / Test

Maatschappelijke optimaliteit

Maatschappelijke optimaliteit = de opgetelde welvaart van alle betrokken partijen: de 

leveranciers van de netwerkdiensten, de netbeheerders, de consumenten en de overheid.

Bron: [2]

Aanbeveling gebiedsgegevens

De netbeheerders wordt aanbevolen om gebiedsgegevens gestructureerd bij te houden en 

openheid te geven in investerings- en onderhoudskosten. Dat kan leiden tot een beter inzicht 

in gebiedssoorten en schaalvoordelen, en zou kansen kunnen creëren voor het gebruik van 

hoogwaardige oplossingen voor de kabel- en leidinginfrastructuur.

Bron: [2]

Tabel 5 / Herkomst bij drie scenario's

Figuur 5.1 / Overzicht kosten- en batenposten pilot mantelbuizenputconstructie. (Bron: [3])
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Het overzicht moet gelezen worden tegen de achtergrond van de gehanteerde uitgangs-
punten, omdat die een belangrijke rol spelen in de uitkomsten. Enkele van deze uitgangs-
punten zijn:

•	 Proceskosten, die als aanzienlijk worden beschouwd, zijn niet gekwantificeerd.

•	 Extra flexibiliteit, die de mantelbuizenputconstructie biedt voor de uitbreiding van 
capaciteit (extra mantelbuizen), is niet gekwantificeerd.

•	 Als levensduur van het systeem is tachtig jaar aangehouden.

•	 Na uitwerking van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (d.d. 4 aug 2015) zijn er 
nog wijzigingen in de pilot aangebracht.

De algemene conclusie van Witteveen+Bos luidt:

De uitkomst van de maatschappelijke kosten-batenanalyse impliceert dat het toe-
passen van de mantelbuizenputconstructie maatschappelijk gezien een wenselijke 
investering is.

Aanbevolen wordt om nog niet gekwantificeerde posten te onderzoeken en te kwantificeren.

In het COB-onderzoek Evaluatie van ondergrondse infrastructuur – maatschappelijke 
kosten-batenanalyse van het ondergronds bundelen van kabels en leidingen [4] is een lei-
draad ontwikkeld voor het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Daarbij 
wordt onderstaande onderverdeling gemaakt (deze wijkt enigszins af van de gehanteerde 
indeling van Witteveen+Bos): 

•	 Directe effecten (lange termijn): dit zijn de effecten voor de exploitant en de gebruikers 
van de voorziening.

•	 Externe effecten (lange termijn): dit zijn de effecten die derden ondervinden van de 
bundeling.

•	 Indirecte effecten: dit zijn de effecten die in andere sectoren van de economie optreden 
als gevolg van de bundeling;

•	 kosten: dit zijn de kosten van aanleg en onderhoud en de vermeden (dus negatieve) 
kosten die in het nulaternatief wel zouden zijn gemaakt en voor het mantelbuizenput-
systeem niet.

In de volgende paragrafen worden de reacties van de geïnterviewden weergegeven, 
ingedeeld op basis van effecten (directe en externe) en de kosten (kosten en vermeden 
kosten). Het blijkt dat het kwantificeren van de effecten en de kosten voor de geïnterview-
den moeilijk is. Hierdoor is het aanscherpen of verifiëren van de kentallen van de MkBA 
op basis van de interviews niet mogelijk gebleken. Veelal wordt een kwalitatieve beoorde-
ling gegeven over de gekozen oplossing, de mogelijke effecten en het toepassen van een 
mantelbuizenputconstructie in het algemeen. Het optreden van indirecte effecten zijn in 
de evaluatie niet naar voren gekomen.

5.1 Directe effecten
Als direct effect van een mantelbuizenputconstructie wordt door de geïnterviewden de 
vermindering van leveringsonderbreking en -beperking gezien als gevolg van:

•	 het significant verminderen van graafschade. Niet alleen door werkzaamheden aan 
kabels en leidingen, maar ook door de inrichting van het maaiveld. Een duidelijk en 
eenduidige voorziening voor de kabels en leidingen wordt beter herkend en vermindert 
de kans op schade;

•	 het niet optreden van schade door zakkingen in de ondergrond of als gevolg van (werk-
zaamheden aan) naastliggende leidingen;
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•	 het niet optreden van schade door boomwortels. Telecomnetwerken hebben enkele 
honderden schades door boomwortels per jaar;

•	 minder aantasting van de kabels en leidingen (minder corrosie) door de beschermde 
ligging in de mantelbuizen van het systeem;

•	 het verlengen van de levensduur van de netwerken.

Als er onverhoopt toch schade optreedt aan de mantelbuizenputconstructie, dan is de 
inschatting dat het herstel langer duurt en de kosten daarvan hoger zijn dan voor een 
enkele kabel of leiding. De kans dat dit risico zich voordoet, lijkt zeer klein, gezien de 
genoemde effecten over de vermindering van leveringsonderbreking en -beperking.

Vindt er een storing in een netwerkplaats, dan is de onderbreking door de ligging in de 
mantelbuizenputconstructie doorgaans sneller te herstellen. Onder andere doordat de 
toegang tot het netwerk via de inspectieput plaatsvindt en er geen grondwerk nodig is.

Over het algemeen stijgt de veiligheid voor de werknemers. In de put moet weliswaar 
rekening gehouden worden met een beperkte ruimte en geldt een helmplicht, maar dat 
weegt niet op tegen het struikelgevaar bij werken in een open sleuf in vaak een natte 
glibberige ondergrond. Wel zal er een extra risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
gemaakt moeten worden als er in de put een gasleiding aanwezig is (werken in besloten 
ruimte). Door de ontworpen scheiding tussen elektra en telecom en tussen gas en drink-
water verwacht men dat de veiligheid uiteindelijk wordt verhoogd.

5.2 Externe effecten
Externe effecten zijn effecten die derden ondervinden van de bundeling, zoals overlast 
voor de omgeving, verandering in de ruimtegebruik (uitgeefbare grond, maaiveldinrich-
ting) en verkeershinder. Bij de toepassing van de mantelbuizenputconstructie zijn de 
externe effecten veelal de vermeden kosten ten opzichte van het nulalternatief.

5.2.1 Overlast en veiligheid voor de omgeving
Gedacht wordt dat een mantelbuizenputconstructie de kwaliteit van de maaiveldin-
richting verbetert en de levensduur ervan verlengt. Er vinden immers geen werkzaam-
heden aan netwerken in de ondergrond plaats. Het ontbreken van graafwerkzaamhe-
den kan ook een positief effect hebben op de flora en fauna, deze worden immers niet 
meer beschadigd.

Figuur 5.2 / Financiële omvang graafschade. (Bron: [7]) 
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De veiligheid voor de omgeving neemt toe door de afname van de kans op schade en de 
veiligere ligging van netwerken. Ook de overlast wordt minder, wat terug te vinden is in 
vermeden inkomstenderving door een opengebroken straat voor winkeliers en bedrijven.

Het ontwerp van de mantelbuizenputconstructie zorgt ervoor dat er bij een gasstoring 
enkele maatregelen moeten worden genomen. Dan moeten de afsluiters dichtgezet 
worden en de inspectieputten moeten ontlucht en met stikstof gespoeld worden. Hier-
door hebben meer klanten voor een langere tijd last van de storing. Een opgave voor de 
standaardisatie van de mantelbuizenputconstructie is om dit effect in te schatten en het 
ontwerp voor de mantelbuizenputconstructie op dat punt te verbeteren.

5.2.2 Verandering in het ruimtegebruik
Door de verandering in het ruimtegebruik maakt een mantelbuizenputconstructie een 
duurzame inrichting van de boven- en ondergrond mogelijk en voegt hij waarde toe aan 
de openbare ruimte. De structuur in de ondergrond levert ruimte op voor bovengrondse 
ontwikkelingen (minder belemmeringen) zoals invulling met groen, of juist voor een 
combinatie met functies als ondergrondse afvalcontainers. Hierdoor blijft elders ruimte 
beschikbaar voor een andere inrichting. Algemeen wordt ook gevonden dat een mantel-
buizenputconstructie minder beslag legt op de ondergrond dan de traditionele aanleg 
van kabels en leidingen.

Vindt er een herontwikkeling plaats in een gebied waarin een mantelbuizenputconstructie 
is aangelegd, dan geeft dat randvoorwaarden voor de planvorming. Een mantelbuizenput-
constructie is minder eenvoudig te verleggen dan een enkele kabel of leiding; men zal dus 
eerder geneigd zijn om de structuur te handhaven. Voor een projectontwikkelaar leidt het 
systeem tot voorwaarden (en daarmee duidelijkheid) over de aansluitlocaties voor netwer-
ken op de gebouwen en de te volgen tracés. De ligging van kabel- en leidingtracés is vanaf 
het initiatief duidelijk in beeld, waardoor er minder onderzoek nodig zal zijn.

5.2.3 Verkeershinder
Doordat de ondergrond niet meer open hoeft, heeft het systeem een positief effect op de 
bereikbaarheid van een gebied en de hinder voor het verkeer (voetgangers, forensen, etc.).

5.3 Kosten
Onder kosten wordt verstaan de kosten van aanleg, onderhoud en tevens de vermeden 
kosten voor een mantelbuizenputconstructie.

5.3.1 Aanlegkosten
Algemeen wordt de initiële aanleg van een mantelbuizenputconstructie inclusief de 
kabels en leidingen duurder geacht dan een traditionele aanleg van kabels en leidingen. 
Er wordt immers een voorziening aangebracht voor de kabel- en leidinginfrastructuur 
in de ondergrond naast de netwerken zelf. De investeringskosten (o.a. ontwerp, afstem-
ming, realisatie) van de mantelbuizenputconstructie (systeem en netwerken) is bij de 
geïnterviewden niet bekend. Wel worden het afstemmingsproces en de inspectieputten 
als kostenverhogend gezien bij de pilot in Alphen aan den Rijn.

Het afstemmingsproces
Het moeizaam doorlopen van het afstemmingsproces om tot een ontwerp en uitvoering 
van het systeem te komen, zorgt voor hoge kosten. Als reden wordt de opstelling van de 
betrokken partijen gezien, samen met het ontwerpproces dat gelijktijdig plaatsvond met 
de bouw van de inspectieput, het systeem en de bouw activiteiten in de omgeving. 



23

HOOFDSTuk 5 - Evaluatie kosten, baten en maatschappelijke aspecten

De inspectieputten
Deze hebben circa € 31.000 per put gekost (€ 6.500 voor het beton, € 12.500 voor de 
deksels en € 12.000 voor leidingen in binnenwerk). In vergelijking met de inschatting 
van de investeringskosten voor het gehele systeem in de globale MkBA (€ 86.543), dan 
zal er bij standaardisatie de inspectieputten geoptimaliseerd moeten worden.

Naast de kosten voor het systeem worden er kosten gemaakt voor de aanleg van de ka-
bels en leidingen ín het systeem. In TABEL 5.1 is een vergelijking gemaakt tussen aanleg 
in een mantelbuizenputconstructie en op een traditionele manier.

Doordat het systeem voorziet in mantelbuizen voor netwerken, worden de graaf-
werkzaamheden (en dus ook de graafkosten) voor de netbeheerders vermeden. Of er 
verder kosten vermeden worden bij de aanleg van de netwerken in het systeem is niet 
duidelijk geworden. De inschatting van de netbeheerder van de elektriciteit en gas is 
dat door het maken van lassen in de inspectieput er extra installatiekosten gemaakt 
zijn in de pilot.

Voor alle systemen worden kosten voor verkeersmaatregelen (plannen, afzettingen, 
enz.) en onderzoekskosten (milieu) voor de netbeheerders vermeden. Deze zijn al door 
de gemeente gemaakt voor de aanleg van de mantelbuizenputconstructie.

5.3.2 Kosten van beheer en onderhoud
Het beheer en onderhoud bestaat uit drie onderdelen.

Regulier onderhoud aan systeem en netwerken
De geïnterviewden zijn van mening dat het reguliere onderhoud aan de kabel- en 
leidingnetwerken makkelijker wordt door de toegang tot de kabels en leidingen via de 
inspectieputten. Wat het onderhoud inhoudt is hieronder toegelicht.

Mantelbuizenputconstructie

Nieuw in het geheel is het onderhoud van de mantelbuizenputconstructie zelf. Het 
onderhoud hiervan richt zich met name op de werking van de deksels van de inspec-

Tabel 5.1 / Overzicht kosten aanleg kabels en leidingen op basis van interviews

Onderdeel Aanleg in mantelbuizen-
putconstructie

Traditionele aanleg 
(incl. graafwerk)

Opmerkingen

Telecom 
(glasvezel)

Circa € 2-5 p/m. Circa € 30 p/m (all-in). Graafwerk circa € 14-17 p/m.

Elektra Gelijk aan traditionele 
aanleg inclusief graaf-
werk.

Circa € 80-150 p/m. Extra kosten doordat electri-
citeitskabels star zijn en de 
lassen in de put duurder door 
beperkte ruimte.

Gas Gelijk aan traditionele 
aanleg inclusief graaf-
werk. Extra zijn kosten 
voor gasdetectie, extra 
afsluiters in de leiding.

Circa € 80-140 p/m. Extra kosten doordat gaslei-
ding star is en de lassen in de 
put duurder door beperkte 
ruimte.

Drinkwater Geen gegevens. Circa € 63 p/m.

Algemeen Graafwerk kabels en leidingen 
circa €15-30 p/m.
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tieputten, zodat deze geopend kunnen worden, en op het openen zelf. De gemeente ver-
zorgt het openen van de inspectieputten voor de netbeheerders bij planmatig onderhoud 
en inspecties, bij calamiteiten en bij vervanging en uitbreiding van de netwerken. Geschat 
(op basis van hieronder vermelde werkzaamheden) is dat dit slechts enkele keren per 
jaar zal zijn. Voor het schoonhouden van de putten is het uitgangspunt dat iedereen 
zijn of haar eigen rommel opruimt. Hoe het systeem zich gedraagt ten opzichte van het 
maaiveld eromheen is nog een vraag. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als het maaiveld door 
zettingen cyclisch moet worden opgehaald?

Telecom

Voor de telecommunicatienetwerken verwacht men geen regulier onderhoud in de 
inspectieputten of aan de kabels. Een keer per jaar vindt er wel onderhoud plaats aan 
de aansluitkasten van telecom, maar die bevinden zich buiten de mantelbuizenputcon-
structie. Bij verdere ontwikkeling kan bekeken worden of de aansluitkasten in de mantel-
buizenputconstructie geplaatst kunnen worden.

Gasleiding

Voor de gasleiding bestaat het regulier onderhoud uit inspectie, testen en kalibratie van 
gasdetectie. Men verwacht geen onderhoud te hoeven uitvoeren aan de leiding vóór be-
eindiging van zijn technische levensduur. Aanvullend op het onderhoud van traditionele 
ligging (extra kosten) is de aanwezigheid van gasdetectie in de inspectieputten.

Elektriciteit

Naar verwachting is er geen onderhoud aan de elektriciteitskabels nodig.

Drinkwater

Voor de drinkwaterleiding is gesteld dat er de eerste twintig tot dertig jaar geen on-
derhoud nodig is aan de leidingen. kosten voor beheer en onderhoud over die periode 
maken hierdoor geen verschil met traditionele ligging van de leiding in de grond.

Vervanging van de netwerken op basis van levensduur
Als levensduur voor de mantelbuizenputconstructie is in de MkBA tachtig jaar aangehou-
den; de werkelijke levensduur zal de komende jaren tijdens het gebruik duidelijk moeten 
worden. De ingeschatte levensduur van de verschillende netwerken is kleiner of hieraan 
gelijk. Het is dus waarschijnlijk dat netwerken op termijn vervangen moeten worden, 
terwijl de mantelbuizenput zijn technische levensduur nog niet heeft bereikt.

Uitbreiding van het netwerk
Is er uitbreiding van netten noodzakelijk, dan worden door de netbeheerder de volgende 
kosten vermeden:

•	 kosten van graafwerkzaamheden (graven, bemalen, onderzoeken).

Tabel 5.2 / Overzicht schatting technische levensduur

Onderdeel Schatting technische levensduur

Telecommunicatie 30 jaar

Gasleiding 50 jaar

Elektriciteitskabels 50 jaar

Drinkwaterleiding Geen opgave

Mantelbuizenputconstructie (het systeem) 80 jaar (uitgangspunt globale MkBA)
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•	 kosten voor verkeersmaatregelen.

•	 Degeneratiekosten die aan netbeheerders worden opgelegd als dekking van onder-
houd aan het maaiveld dat eerder dan gebruikelijk moet worden uitgevoerd doordat 
deze is opgebroken.

In de pilot mantelbuizenputconstructie is extra ruimte gereserveerd voor de telecomnet-
werken en het elektriciteitsnet voor kleiner dan 10 kV. Voor de gasleiding, de drinkwater-
leiding en het elektriciteitsnet vanaf 10 kV is geen rekening gehouden met het uitbreiden 
van het netwerk.
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6 Evaluatie regelgeving en technische 
normering 6 
Wet- en regelgeving die van toepassing is op de (verschillende) kabels en leidingen heeft 
invloed op de ontwikkeling van een mantelbuizenputconstructie. In dit hoofdstuk worden 
enkele belangrijke wetten en regels op hoofdlijnen besproken.

Landelijke wetgeving
De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) verplicht de netbeheerder de 
ligging van zijn netwerk te registeren. Ook bij ligging in een mantelbuizenputconstructie 
blijft deze registratieverantwoordelijkheid bij de netbeheerder. De netbeheerder kan wel 
aangegeven dat het netwerk in een voorziening (mantelbuizenputconstructie) ligt, waar-
door dit bij een oriëntatieverzoek of graafmelding in de gebiedsinformatie duidelijk wordt.

De gemeente zou de mantelbuizenputconstructie kunnen registreren, zodat bij vermeende 
grondroeractiviteiten het systeem zichtbaar wordt in de gebiedsinformatie. Dit is echter 
geen verplichting.

Telecommunicatienetwerken worden volgens de Telecommunicatiewet gedoogd, echter in 
de Telecommunicatiewet is aangegeven dat voor aanleg in de openbare ruimte er altijd een 
instemmingsbesluit nodig. Hiertoe is de gemeente verplicht een telcommunicatieveror-
dening te hebben. De Telecommunicatiewet maakt het bevorderen van medegebruik van 
voorzieningen (bijvoorbeeld een mantelbuizenputconstructie) mogelijk.

Bij de bovenstaande wetgeving is voornamelijk naar de verhoudingen tussen gebiedsbe-
heerder en het kabel- en leidingnetwerk gekeken. Er is echter meer wetgeving van toepas-
sing op kabels en leidingen, zoals de website van Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 
FIGUUR 6.1 voor de energiemarkt laat zien.

Figuur 6 / Test

Figuur 6.1 / Wetten en regels voor de energiemarkt. (Bron: www.acm.nl)

http://www.acm.nl
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Gemeentelijke regelgeving
Gemeenten hebben meestal een kabel- en leidingverordening die in het algemeen van 
toepassing is op het aanleggen, het houden en het verwijderen van kabels en leidingen 
in de openbare ruimte. In deze verordening kunnen afspraken vastgelegd zijn over het 
gebruik van voorzieningen voor kabel- en leidinginfrastructuur (zoals een mantelbuizen-
putconstructie). Datzelfde geldt voor de telecommunicatieverordening.

De gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt de verordeningen om netbeheerders te 
dwingen gebruik te maken van de mantelbuizenputconstructie en regelt afspraken via 
bepalingen in de verstrekte vergunning of instemmingsbesluit.

De gemeentelijke verordening regelt doorgaans ook hoe er wordt omgegaan met 
nadeelcompensatie voor netbeheerders bij een gedwongen verlegging op initiatief van 
de gebiedsbeheerder. Voor telecommunicatienetwerken is dit landelijk geregeld via de 
telcommunicatiewet. Door gebruik te maken van een mantelbuizenputconstructie veran-
dert dit niet.

Technische normering en regelgeving
Op de netwerken zelf zijn er ook technische normen en regels van toepassing. Denk aan 
algemene en netwerk- of mediumafhankelijke normen en voorschriften van netbeheer-
der voor installatie, veiligheid, hygiëne, enz. Bij de uitwerking van de pilot in Alphen aan 
den Rijn bleek dat deze regels tijdens het ontwerp van de mantelbuizenputconstructie 
vaak tot discussie leidden. Toch zijn de geïnterviewden ervan overtuigd dat als het doel 
duidelijk is, er een technisch oplossing gevonden kan worden. Daarvoor is samenwer-
king in de keten nodig, met begrip en respect voor elkaars belangen en voorschriften. Er 
zal gezamenlijk gezocht moeten worden naar de uitleg van de voorschriften en de wijze 
waarop een mantelbuizenputconstructie daarin past. Daarbij wordt een beroep gedaan 
op branche- en koepelorganisaties om de ervaringen met de mantelbuizenputconstructie 
te bespreken en systeemontwikkeling en regelgeving met elkaar passend te krijgen
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7 Standaardisatie 7 
Een van de doelstellingen van de pilot met de mantelbuizenputconstructie in Alphen aan 
den Rijn is het verkennen van de mogelijkheden voor standaardisatie van de constructie, 
met als doel een dergelijke constructie eenvoudiger te kunnen toepassen.

7.1 Ontwerp
Op basis van de ervaringen opgedaan met de pilot zijn door de geïnterviewden de 
volgende verbeteringen en aandachtspunten gegeven voor het standaardiseren van het 
ontwerp van de mantelbuizenputconstructie:

Inspectieputten
•	 Optimaliseren van de inspectieputten door verkleinen van het formaat van de put.

•	 Het verkleinen van het aantal toe te passen inspectieputten in de straat.

•	 Een inspectieput die door de netbeheerder zelf geopend kan worden.

Flexibiliseren
Er wordt een scala aan toepassingsgebieden gezien voor de mantelbuizenputconstructie, 
wat verschillende oplossingen vraagt:

•	 Constructie alleen voor kabels.

•	 Constructie voor kabels en leidingen.

•	 Constructie als transportsysteem.

•	 Mogelijkheden voor een modulaire opbouw van het systeem.

Openbare ruimte en omgeving
•	 Wijze van aansluiten op gebouwen.

•	 Aansluiting van voorzieningen in de openbare ruimte (bv. openbare verlichting).

•	 Combineren van constructie in gebouwen, waarbij er in de openbare ruimte alleen 
transportsysteem ligt.

7.2 Effecten van standaardisatie
Als een mantelbuizenputconstructie gestandaardiseerd is en vaker wordt toegepast, dan 
zien de geïnterviewden de volgende effecten ontstaan:

Efficiency in procedures
Verwacht wordt dat door standaardisatie procedures efficiënter doorlopen kunnen. Bij 
een aanvraag voor een vergunning (of instemmingsbesluit) voor de aanleg van een kabel 
of leiding ligt het te gebruiken tracé namelijk op voorhand vast en zullen er minder voor-
waarden ten aanzien van omgeving (bereikbaarheid, veiligheid) gegeven worden.

Ook verwacht men dat de werkprocessen voor aanleg, onderhoud, beheer en inspectie 
van de kabels en leidingen meer gestandaardiseerd worden, wat eveneens leidt tot meer 
efficiency.

Efficiënter afstemmen
Het afstemmingsproces van de ontwikkeling van de pilot heeft veel tijd gevergd van (en 
irritaties gegeven aan) de betrokken partijen. Een gestandaardiseerd systeem zal de 
proceduretijd voor gezamenlijke afstemming versnellen. Hierbij wordt wel opgemerkt 
dat de keuze voor een constructie een gezamenlijke doelstelling moet hebben en er een 
opgelegde situatie vanuit één actor moet zijn.

Figuur 7 / Test
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Duurzaamheid
Ingeschat wordt dat een mantelbuizenputconstructie bijdraagt aan duurzaamheidsam-
bities van de verschillende betrokkenen. Minder opbreken, schades, etc. geeft minder be-
lasting voor het milieu. De toepassing van materialen van een gestandaardiseerd systeem 
zal volledig herbruikbaar gesteld moeten worden.

7.3 Van pilot naar standaardoplossing
Om tot standaardisatie van de mantelbuizenputconstructie te komen, is het belangrijk 
om inzicht te hebben in het spanningsveld dat aanwezig is bij het ordenen van kabels 
en leidingen in de ondergrond en bij het ontwikkelen van een voorziening voor kabels en 
leidingen. FIGUUR 7.1 visualiseert het spanningsveld tussen de factoren die een rol spelen 
bij de ordening van de ondergrond en het ontwikkelen van een standaardoplossing.

De reden om een mantelbuizenputconstructie te willen toepassen komt voort uit een 
combinatie van de factoren ruimte, veiligheid, graafrust en financiën, en veelal worden 
deze ingegeven vanuit een projectwens (en beleid). Projecten hebben hun eigen dyna-
miek, wat direct druk zet op de ontwikkeling van een voorziening en het te doorlopen 
proces. Dit past doorgaans niet bij de ontwikkeling van een voorziening, doordat deze tot 
op heden als een ‘special' binnen een kabel- of leidingnetwerk geldt. Standaardisatie kan 
daarin verandering brengen.

De geïnterviewden zien voor de mantelbuizenputconstructie een breed toepassingsge-
bied. Dit vraagt wel flexibiliteit in toepasbaarheid van het systeem, waardoor één stan-
daard mantelbuizenputconstructie niet de oplossing lijkt. 

Standaardisering zal vooral moeten leiden tot een soepeler en sneller te doorlopen pro-
ces, waarbij de mantelbuizenputconstructie moet voldoen aan de verschillende (techni-
sche-, veiligheids- en hygiëne-) regels en voorschriften van netbeheerders. Dat betekent 
dat de constructie niet dat als een ‘special’ binnen een netwerksysteem wordt gezien, 
maar als een oplossing die standaard mogelijk is.

Figuur 7.1 / Factoren die een rol spelen bij ordening van kabels en leidingen in de ondergrond en bij de ontwikke-
ling van een voorziening.

Normering en 
organisatie

Maatschappelijke 
waarde

Uitvoerbaarheid

Ontwerp Complexiteit en 
dynamiek

Veiligheid Graafrust

Ruimte Financiën
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Standaardisering zal zich voornamelijk moeten richten op de principes van het systeem, 
de verschillende onderdelen (put, mantelbuis) en de onderlinge afspraken. 

Om tot standaardisatie te komen, moet er volgens de geïnterviewden aan de volgende 
onderwerpen worden samengewerkt in de keten:

1. Maatschappelijke waarde. Het kwantificeren van effecten om tot een maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse van een mantelbuizenputconstructie te komen. Met het 
inzicht in deze effecten kan ook een eerlijke verdeling gemaakt worden van kosten en 
vermeden kosten van betrokken partijen. Ingeschat wordt dat de analyse gemaakt 
moet worden over een periode tussen de dertig tot honderd jaar om een goed beeld te 
verkrijgen. Ook zal iedereen bereid moeten zijn om zijn gegevens openbaar te maken.

2. Normering en organisatie. Eenduidigheid creëren aan regels en voorschriften van net-
beheerders om een ontwerp van een mantelbuizenputconstructie te kunnen maken.

3. Ontwerp. Principe ontwerpuitwerking voor verschillende toepassingsgebieden.

4. uitvoerbaarheid. Een set met basisafspraken voor aanleg, beheer en onderhoud van 
netten en de constructie
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Bijlage A VerantwoordingA 
Dit rapport is tot stand gekomen door de medewerking van vele personen. Het COB wil 
hen hartelijk bedanken! Speciale dank is er voor de gemeente Alphen aan den Rijn voor 
het initiëren van de pilot, het vertrouwen in het COB en de ondersteuning bij het uitvoe-
ren van de evaluatie, en voor Netbeheer Nederland voor hun geldelijke bijdrage.

De volgende personen zijn geïnterviewd:

•	 Gemeente Alphen aan den Rijn: Chris Schaapman (initiatiefnemer en opdrachtgever), 
Ed Wesenaar (projectleider), Martin van Vianen (ontwerpleider), Taco Noordenbos 
(beheer), Henk-Jan Mebius (adviseur), Aad van klaveren (intern opdrachtgever), Hugo 
Hoenders (beheerder kabels en leidingen).

•	 Liander: klaas van der Maas

•	 Oasen: Ed Vergunst, Ad Schouten

•	 kPN: Wil Lambo, Evert Bunnik

•	 VolkerWessels Telecom infra: Theo Ellenbroek

•	 Reggefiber: Gerard Somhorst, Paul Hosselet

•	 Ziggo: Sebastiaan van Daal

•	 Giverbo: Dik van Gilst

De volgende personen hebben de vragenlijst opgesteld:

•	 Zita van Aggelen-Veldkamp, Alliander

•	 Ruud Arkesteijn, ABT

•	 Ingrid Bolier, Witteveen+Bos

•	 Henk van Bruchem, Netbeheer Nederland

•	 Theo Ellenbroek, VolkerWessels Telecom Infra

•	 Paul Elzenaar, gemeente Amsterdam

•	 Richard van Ravesteijn, COB/Hompe en Taselaar

•	 Maarten van Riel, Movares

•	 Duco van Rijsbergen, HOBAS Benelux

•	 Chris Schaapman, gemeente Alphen aan den Rijn

•	 Frans Taselaar, Hompe en Taselaar

•	 Richard van Toorenburg, J. van Toorenburg

•	 Frans Wiercx, Alliander

•	 Hugo Witteveen, gemeente Rotterdam

De volgende bronnen zijn geraadpleegd:

[1] Inleiding kabels & leidingen
F. Taselaar. COB, 2009. 

[2] Verdienstelijke netwerken? kabels en leidingen in de grondexploitatie.
drs. W Jonkhoff, ing. R.A. van Ravesteijn, ir. A.H. van de Velde, ir. C.A.M Hompe. COB, juli 2013.

[3] MkBA-mantelbuizenputconstructie
ir. I. Bolier, Witteveen+Bos in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn en gemeente 

Rheden. Den Haag, concept 01, 4 augustus 2015.
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[4] Evaluatie van ondergrondse infrastructuur – maatschappelijke kosten-batenanaly-
se van het ondergronds bundelen van kabels en leidingen
F.A. Rosenberg, R.B.T Lieshout, T. van Wingerden en W. Jonkhoff. SEO/KIWA/TNO-rapport, 

COB, 2007.

[5] Bestemmingsplan Centrum Lage Zijde
KuiperCompagnons, vastgesteld 2 juli 2009, gemeente Alphen aan den Rijn.

[6] Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, geldend van 25-01-2014
Wassenaar, 20 januari 2014 (geraadpleegd via internet, maart 2017).

[7] Evaluatie WION
ir. B.P.A. van Mil et al., KWINK groep, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 

Den Haag, 1 februari 2013.

[8] Telecommunicatiewet, geldend van 10-03-2017
Den Haag, 19 oktober 1998 (geraadpleegd via internet, april 2017).
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Bijlage B Reacties interviews 'Ontwerp'B 
Deze bijlage toont de vragen die zijn gesteld over het ontwerp van de mantelbuizenput-
constructie, en een samenvatting van de antwoorden. 

B.1 Functionaliteit

Vraag Reactie

Hoeft de grond daadwerkelijk 
niet meer opengegraven te 
worden?

De grond waarin de mantelbuizenputconstructie ligt hoeft niet 
opnieuw opengegraven te worden. Voor gas en water hoeft de eige-
naar er de eerste 20-25 jaar niet weer bij (zolang de omgeving niet 
verandert en geen extra aansluitingen of een groter watervolume).

Is een kabel/leiding be-
reikbaar na aanleg in het 
systeem?

Deze zijn redelijk snel, goed, veilig en altijd bereikbaar via de put 
zonder veel overlast voor de omgeving. Enige overlast kan wel door 
de grote putdeksel liggend op straat optreden. De snelheid wordt 
met name bepaald door die partij die de putdeksel komt openen.

Op welke wijze is een kabel/
leiding bereikbaar?

Deze zijn via de putten bereikbaar. Gestandaardiseerd en genor-
meerd (in proces- en functionele specificaties). Voor het glasvezel-
net kan een extra aansluiting via het distributiepunt plaatsvinden 
(hiervoor hoeft men niet in de put te zijn). Het is ook mogelijk om 
distributiepunten in de putten aan te brengen.

Hoe kan een kabel/leiding 
vervangen worden?

Via de put of aan de uiteinden van het systeem kunnen kabels en 
leidingen vervangen worden. Voor het drinkwater geldt dat alleen 
de leidingen tot een diameter van 63 millimeter via de putten ver-
vangen kunnen worden vanwege de benodigde buigstraal. Grotere 
diameters moeten vanaf de uiteinden van het systeem vernieuwd 
worden. Telecommunicatiekabels worden vanaf het distributiepunt 
vervangen. Elektra en gas worden niet via de put vervangen.

kunnen er kabels en leidin-
gen worden toegevoegd?

Voor kabels (elektra en telecom) is rekening gehouden met extra 
uitbreiding. Voor gas en drinkwater zijn geen extra reserveopenin-
gen gemaakt. Voor water zal geen extra leiding worden toegevoegd, 
maar de diameter vergroot worden. Dit kan alleen plaatsvinden 
vanuit de uiteinden van het systeem. Eventuele aanlegmethode zou 
dan microtunnelling kunnen zijn. In de telecombuis zelf is al ruimte 
voor uitbreiding. Zonder de aanleg van een extra buiskabel is al 
uitbreiding tot 96 aansluitingen mogelijk.

Stelt de mantelbuizenput-
constructie voorwaarden aan 
her-/gebiedsontwikkeling 
(uiterlijk, ruimte, aansluiting 
gebouwen)?

Er zijn meer voorwaarden voor een mantelbuizenputconstructie dan 
bij traditionele aanleg, met name de locatie van de put in relatie tot:

•	 het boven- en ondergrondse ruimtegebruik (hierin zitten ook 
kansen om planvorming, projectontwikkeling en de architecten 
meer richting te geven);

•	 de toekomstig verwachte capaciteit van netwerken en uitbrei-
dingen;

•	 concentratie van de aansluitingen in de gebouwen. Dit ten 
opzichte van een traditionele ligging, waarbij er op meerdere 
locaties (vanuit netbeheerder flexibel) aangesloten kan worden.

Telecomnetwerken hebben apparaatskasten die in de nabijheid 
geplaatst moeten kunnen worden. De kasten voorzien in 48, 192 of 
1000 aansluitingen.
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Het systeem is erg flexibel voor telecommunicatie. Er zijn geen 
specifieke voorwaarden voor de inspectieput van de mantelbuizen-
putconstructie, omdat de buis naar de meterkast wordt gebracht. 
Het geheel valt binnen het Bouwbesluit. 

Als voordeel van het nadenken over de aansluitingen en de con-
centratie van aansluitingen wordt flexibeler en gedifferentieerder 
werken gezien. Denk bijvoorbeeld aan de aansluiting van een 
wooncomplex via één ingang en daarna via het complex de units 
aansluiten. Dat voorkomt meerdere aansluitingen van buiten en 
heeft mogelijk kostenreductie tot gevolg.

Bij een herontwikkeling van een gebied waarin een mantelbuizen-
putconstructie is aangelegd, beperkt het systeem niet de ontwikke-
ling zolang de indeling van de infrastructuur niet wijzigt.

Moet er vooraf nagedacht 
worden over soorten/aan-
tallen kabels en leidingen 
en ontwikkelingen voor de 
toekomst van een gebied?

Vooraf nadenken over soorten en aantallen is nodig om de volgende 
redenen: 

•	 Voor de stedenbouwkundige ontwikkeling en uitwerking moeten 
vooraf de functionele specificaties van de mantelbuizenput-
constructie bekend zijn in verband met de toekomstbestendig-
heid. Tevens zal de economische levensduur moeten worden 
aangegeven, zodat de afschrijving over maximaal veertig jaar 
gaat plaatsvinden.

•	 De afnemers die vaak later in de gebouwen komen, bepalen de 
soorten en aantallen af te nemen systemen en hoeveelheden. 

•	 Voor de telecombekabeling is steeds minder ruimte noodzake-
lijk. Het is echter wel noodzakelijk om vooraf bekend te zijn met 
de bestemming zoals wonen, kantoren, bedrijven, etc.

Wat is de invloed van zak-
king/zettingen in de grond 
voor het systeem?

•	 Zakkingen en zettingen van de ondergrond hebben invloed op de 
put en de mantelbuizen. Deze moeten op hun plaats gehouden 
worden. Er kunnen afschuifkrachten optreden daar waar de 
mantelbuizen op de putten aansluiten. Dit kan gevolgen hebben 
voor de systemen die door de mantelbuizen lopen.

•	 Afhankelijk van de situatie zal wel of niet een onderheid systeem 
gebruikt kunnen worden.

•	 Het verschil in aanbrengen geeft met name een verschil in de 
kosten van het systeem.

Is de lasruimte voldoende in 
de put?

Elektra: Voor de elektriciteit zijn maximaal twee aansluitingen mo-
gelijk in de put. Voor een reparatielas is er zelfs een afstand van 180 
centimeter nodig met de huidige gebruikte methode.

Gas: Voldoende ruimte aanwezig.

Telecom: Er is voldoende ruimte voor het lassen van de telecommu-
nicatiekabels voor zowel glas en koper. Bij de ontwikkeling is tevens 
gekeken naar het toepassen van krimpverbindingen (met lucht en 
vlam). Glasvezelkabels kunnen ook gelast worden bij het distribu-
tiepunt.

Drinkwater: Voldoende ruimte aanwezig.
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B.2 Techniek

Vraag Reactie

In welke situaties is de tech-
nische oplossing toepasbaar?

Locatie Kabels Leidingen Opmerking

Buitengebied - - In de volle grond.

Industriegebied 
(zware industrie)

X X In de volle grond in 
een leidingenstrook.

Bedrijventerrein X X Beiden in een leidin-
genstrook.

kantorengebied X X Beiden in een leidin-
genstrook.

Publieksintensief 
(winkel, station, 
etc.)

X X Ja, plus extra voor de 
hoofdroute (snel-
wegprincipe).

Woongebied X - kabels in koker, 
drinkwater en 
gas kunnen op de 
‘vleugels’ van de in-
spectieputten gelegd 
worden.

Het gebruikte systeem is overal toepasbaar. Wel onder voorwaarde 
dat de functionele specificaties vooraf bekend zijn en het systeem 
een op de situatie afgestemde toepassing heeft.

Bij hoge gebouwen met veel aansluitingen in nieuw te ontwikkelen 
gebieden is een gestructureerde aanleg in een kabelsysteem zinvol. 

De huidige putten zijn nu in alle situaties toepasbaar. Deze putten 
en deksels zijn geschikt voor de verkeersklasse D400 kN (gebieden 
met een hoge verkeersintensiteit en hoofdverkeerswegen).

Wat zijn de 
installatie(technische) voor-
schriften?

Gemeente
Een integrale verordening van de gemeente/wegbeheerder voor 
aanleg en beheer. Hierin zijn ook de beheervoorschriften vastgelegd.

Drinkwater
•	 Hygiëne- en veiligheidsrichtlijnen. 

•	 Bedrijfsrichtlijnen (eventueel moeten deze aangepast worden, zo-
dat het voor een ieder werkbaar is), arbotechnische voorwaarden.

Voor de veiligheidsregio moeten er in het systeem ook brandkranen 
geplaatst kunnen worden. Door de beperkte lengte van de pilot zijn 
deze zijn in Alphen aan de Rijn niet meegenomen. 

Noot: In een aantal gemeenten is men afgestapt van brandkranen 
omdat de kosten van het onderhoud per brandkraan 53 euro p/j aan 
onderhoud bedragen. Samen met de initiële kosten van de aanleg 
is de aanschaf van een tankblusvoertuig veel flexibeler en voorde-
liger. Besluit over brandkranen ligt bij de gemeente en niet bij het 
drinkwaterbedrijf.
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Elektra en gas
•	 NEN 1010 (installatievoorschriften lage spanning), NEN 7244 

(gasvoorzieningsystemen, leidingen voor maximale bedrijfsdruk 
tot en met 16 bar), AI-05 (arboinformatieblad, veilig werken in 
besloten ruimten), ATEX-richtlijn (van toepassing op alle plaat-
sen waar ontploffingsgevaar kan heersen).

•	 Put moet droog blijven en vrij van (giftige) gassen.

•	 De geldende normen en bedrijfsrichtlijnen, veiligheidsrichtlijnen 
en arbotechnische regels

•	 Een gasdichte afdichting bij de huisaansluitingen is standaard, 
zoals die ook geldt in de volle grond.

Welke beheervoorschriften 
zijn er voor het systeem?

•	 Putten 24/7 toegankelijk.

•	 Convenant gesloten (nog niet getekend).

•	 Schoonhouden van de putten is een taak van de netbeheerders.

•	 Putten en deksel zijn onderhoudsvrij.

Zijn er aanpassingen of 
verbeteringen nodig om het 
systeem als standaard toe te 
passen in Nederland?

Niet in ieder gebied zal het systeem toegepast kunnen worden. De 
verwachting is dat met name de maatschappelijke kosten en baten 
bepalend zullen zijn.

Om te standaardiseren zijn aanpassingen nodig:

•	 Optimalisatie van het ontwerp.

•	 Afweging of gas en drinkwater wel of juist niet in het systeem 
moeten liggen.

•	 Er zal locatiespecifieke afstemming moeten zijn met netbe-
heerders.
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Bijlage C Reacties interviews 'kosten en 
baten'C 

Deze bijlage toont de vragen die zijn gesteld over de kosten en baten van de mantelbui-
zenputconstructie, en een samenvatting van de antwoorden. 

C.1 Kosten

Vraag Reactie

Wat kost de aanleg van de 
constructie?

•	 De initiële aanleg is duurder, met name voor de putten. De 
aanleg in Alphen aan de Rijn heeft meer gekost door het laat 
gereedkomen van gegevens, toestemmingen en instemmingen, 
doordat er sprake is van een zogeheten afwijkende ligging. Het 
proces liep deels gelijk op met de bouw zelf. Dat heeft kostenver-
hogend gewerkt. De echte kosten zijn nog onbekend.

•	 De standaard all-in kosten van Ziggo zijn ongeveer € 30 p/m.

•	 De constructie van Alphen kost ongeveer € 20.000 waarbij het 
deksel de duurste component is. Een soortgelijke put met losse 
betonnen deksel kost zo’n € 7.000.

•	 Een andere denkwijze en benadering is o.a. de Duitse werkwijze 
met andere voorwaarden en kosten (kabels en leidingen in één 
bed en gemakkelijk toegankelijk).

•	 De totale kosten per put zijn € 31.000: € 6.500 voor het beton, 
€ 12.500 voor de deksel, € 12.000 voor leidingen in het bin-
nenwerk.

Wat is de invloed van de on-
dergrond (wel/geen slappe 
bodem) op de aanleg van de 
constructie?

De bodemgesteldheid is van grote invloed op de kosten. Bij onder-
heien zal in de slappe grond de put zich aftekenen in het straat-
beeld. Het verschil in zettingsniveau zou kunnen worden opgelost 
door er plantenbakken op te plaatsen, dan zie je het niet (dit heeft 
wel weer een beperkende factor op de benaderbaarheid).

Wat kost het om de kabels en 
leidingen in de constructie te 
brengen?

•	 Ziggo: ongeveer € 2 tot € 5 p/m (excl. graafwerkzaamheden).

•	 Liander: gas en elektra aanbrengen in de put kost hetzelfde als 
het aanbrengen in de volle grond met graafkosten. Dit vanwege 
het starre systeem van gas en stroom. Daarbovenop komt het 
meerwerk van het lassen in de put in plaats van in de volle grond, 
omdat bij lassen in de put de ruimte beperkt is en daardoor 
duurder.

•	 Er worden graafkosten uitgespaard. Daarnaast zijn er de kosten 
voor leges, vergunningen, verkeersmaatregelen, onderzoekskos-
ten, afzettingen, etc. De graafkosten alleen bedragen ongeveer 
tussen de € 14 en € 16 p/m (zonder bovengenoemde bijko-
mende kosten).

•	 Reggefiber: in dit project zijn dit de standaardkosten minus de 
graafkosten. Ongeveer € 2,50 p/m.
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Wat kost traditioneel aanleg-
gen van kabels en leidingen?

•	 Ziggo: ongeveer € 30 p/m.

•	 Liander: de all-inkosten van gas zijn ca. € 80 tot € 150 p/m. De 
all-inkosten van elektra zijn ca. € 80 tot € 140 p/m.

•	 De traditionele kosten bestaan naast het graven en de bekabeling 
ook uit leges, onderzoeks- en degeneratiekosten, verkeersmaat-
regelen, etc. Ook de kosten vanuit het nieuw opgelegde BLVC-
proces (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie) 
kunnen aanzienlijk oplopen door aanvullende maatregelen.

•	 Per gevulde buiskabel bedragen de kosten € 17 p/m. Per buis-
kabel zijn er 7 lege hulzen. De maximale vulling is 6 hulzen maal 
96 aansluitingen. De zevende huls is reserve. De kosten van een 
buiskabel zijn € 2 p/m en van elke gevulde huls is dat € 4 p/m.

Welke verschillen zitten er in 
kosten in de aanleg van de 
constructie ten opzichte van 
traditioneel?

•	 Graven, bronbemaling, onderzoek en verkeersmaatregelen. 
Tevens kunnen de kosten van de laswerkzaamheden verhogend 
werken wanneer deze niet in de put kunnen gebeuren, zelfs ook 
als het in de put gebeurt (bv. door andere materialen kan en mag 
er geen open vuur gebruikt worden).

•	 De meerkosten zitten vooral in het invoeren en monteren in de 
put, en in het aanbrengen en beheren van de permanente gas-
detectie. Bij gas  zijn er ook meerkosten bij het extra aanbrengen 
van sectie-afsluiters (het zetten van ‘blazen’ is niet mogelijk).

•	 Reggefiber: dit zijn de graafkosten die ca. € 15 p/m bedragen 
(incl. afzettingen en verkeersmaatregelen).

•	 kPN: aanvullende maatregelen die normaal gesproken genomen 
worden, zijn niet meer nodig. Er is geen eigen put meer nodig 
met een ander type las. De kosten van die las zijn wel gelijk aan 
de oude.

Wat zijn de beheerkosten van 
de constructie?

•	 Wanneer er geen schade gemaakt wordt en de kwaliteit initieel 
goed is, zullen de beheerkosten zeer gering zijn. Beheer van de 
kabels en leidingen liggen bij de eigenaren en het beheer van het 
systeem ligt bij de gemeente.

•	 De beheerkosten zullen voornamelijk bestaan uit de openings-
kosten van de putten.

Wat zijn de beheerkosten van 
de kabels en leidingen?

•	 Putonderhoud van de gemeente.

•	 Onderhoud vindt gemiddeld eenmaal per jaar plaats aan de aan-
sluitkasten van telecom. De levensduur van de kabels minimaal 
dertig jaar.

•	 De kosten van kabels en leidingen gaan omlaag door een langere 
levensduur. Dit levert een voordeel van ongeveer 50% op. Er zijn 
67% minder calamiteiten (21% van de MOOR-meldingen van 
het afgelopen jaar betreffen schades aan kabels en leidingen. 
Hiervan is 14% als gevolg van zettingen en graafwerk. De andere 
7% heeft te maken met de netkwaliteit).

•	 Onderhoud bestaat uit inspectie, testen en kalibratie van gasde-
tectie. De levensduur van de kabels is vijftig jaar.

•	 Geen beheerkosten voor de datakabels. koperkabels liggen er al 
meer dan honderdvijftig jaar, dit zal ook zeker de levensduur zijn 
van glas.
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C.2 Verdeling van de kosten

Vraag Reactie

Welke partijen dragen welke 
kosten?

•	 De klassieke kosten worden door de eigenaar gedragen en de 
kosten voor de put en mantelbuis door de gemeente.

•	 In de toekomst zou het mogelijk zijn om een deel van de 
opbrengst van vermeden graafschades over te brengen naar 
het systeem (vermeden graafkosten en degeneratiekosten door 
leidingeigenaren voor de gemeente als dekking voor de kosten 
voor put/mantelbuis).

•	 Gasdetectie door netbeheerder.

C.3 Baten

Vraag Reactie

Wat zijn de baten van de 
constructie (in aanleg en be-
heer)? Vermeden graafkosten 
(km x €/km), op basis van:

a) doorsnede ‘standaardlig-
ging’ traditionele constructie.

Graafkosten maken een groot deel van de totaalkosten uit. Af-
hankelijk van type kabel of leiding bedragen die € 15 en 30 p/m. 
Graafkosten zijn ongeveer 45% tot 60% van het totale budget.

b) regulier onderhoud per 
type kabel en leiding.

•	 Regulier onderhoud gaat makkelijker door gemakkelijke toegang, 
er zijn geen graafkosten bij onderhoud.

•	 Er is geen verschil, er is de eerste twintig tot dertig jaar geen 
onderhoud nodig.

•	 kosten gaan 50% omlaag en in veengebieden heb je geen 
aantasting. 

•	 Voor de netbeheerder van gasleiding zijn de onderhoudskosten 
in dit systeem groter.

c) incidentele graafwerk-
zaamheden per type kabel en 
leiding.

•	 Geen incidentele graafwerkzaamheden meer.

•	 Voor telecom vindt service bij de aansluitkasten eenmaal per jaar 
plaats.

•	 Bij drinkwaterleidingen groter dan 63 millimeter (niet in te 
voeren via put) gaan de graafkomsten echt omhoog.

d) toevoegen nieuwe of 
vervangen kabel/leiding.

•	 Via de put, geen degeneratiekosten. Er zijn wel openingskosten 
voor de put.

•	 Ja, zonder veel extra kosten voor telecom:

 … kan altijd, want deze gaan van installatiekast naar installatie-
kast.

 … Bij telecomsystemen mag de afstand tot de eindklant vanaf 
de kast niet groter zijn dan 100 meter. De afstand tussen twee 
kasten kan dus maximaal 200 meter bedragen.

 … De maximale lengtes zijn haspellengtes; gemiddeld 500 meter 
per haspel, eventueel zijn ook langere haspels te bestellen.
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•	 Alleen bij algehele vervanging van de drinkwaterleiding of bij 
segmentvervanging is dat veel duurder.

•	 Alleen elektra kan toegevoegd worden.

•	 Gasleiding kan niet vervangen worden.

e) extra ruimte in de on-
dergrond voor bijvoorbeeld 
bomen (locatieafhankelijk)

Er is minder schade door bomen bij het gebruik van de mantelbui-
zenputconstructie. Voor telecom zijn er enkele honderden storingen 
per jaar door bomen.

kanttekening: dit is wel afhankelijk van type boom. Een wortel kan 
flinke krachten ontwikkelen door de buizen tussen de putten dicht 
te drukken c.q. te vernielen.

Extra ruimte in de ondergrond:

•	 Er is meer ruimte voor bovengronds groen (bomen en struiken).

•	 Vrije inrichting mogelijk met duidelijke grenzen.

•	 Lichtmasten vormen geen belemmering.

•	 Ruimte voor ondergrondse containers.

Voorwaarde voor de inrichting: de openbare verlichting en het riool 
moeten ook gestructureerd aangelegd wordt.

Wat zijn de baten voor de ka-
bels en leidingen? Vermeden 
graafschade per type kabel en 
leiding (effect zonder water, 
gas, elektra, data, etc. voor 
producenten en consumen-
ten).

•	 Graafschades worden significant minder.

•	 Geen zakkingen van andere naastliggende leidingen.

•	 kans op storing dus minder, waardoor betrouwbaarheid omhoog 
gaat en de kosten omlaag. 

•	 Dit levert een mooiere publieke ruimte op.

•	 Vermeden graafschade per type kabel/leiding (effect zonder 
water, gas, elektra, data etc. voor producenten en consumenten) 
levert ongeveer € 2.500 per graafschade op (gemiddelde scha-
dekosten uit rapport Evaluatie WION [7]).

Welke baten zijn er in de 
aanleg, beheer?

Baten in de aanleg
•	 Bij normering komt er eenduidigheid.

•	 Duidelijke en overzichtelijke aanleg door ‘standaard’ werkwijze.

Baten in beheer
•	 Geen graafschades, onveilige situaties, derving inkomsten win-

keliers, overlast verkeer en omwonenden.

•	 Snelle reparatie, minder overlast door uitval van gas, water, 
electra of telecom.

•	 Besparing op degeneratiekosten voor de gemeente (je krijg geen 
lappendeken).

•	 Bomen en groen blijven in stand.

•	 Verlenging levensduur van kabels en leidingen; minder slijtage 
van de kabels en daardoor langere levensduur (geen chemische 
reactie met de ondergrond en geen fysieke externe krachten).

•	 Verbeterde bedrijfszekerheid netwerken netbeheerders (= min-
der beheer- en schadekosten voor netbeheerders).

•	 Verlenging levensduur van openbare ruimte met 30%: dertig tot 
vijftig jaar.

•	 Geen baten voor het nutsbedrijf.

•	 Leges, nieuwe BLVC-kosten, minder afdelingen en mensen nodig 
bij de gemeentes voor beoordeling van de vergunningen omdat 
er een standaardwerkwijze is. 
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Bereikbaarheidsbaten? •	 Geen afsluiting van wegen.

•	 Altijd makkelijk en snel toegankelijk zonder graven, ook toegang 
bij vorst en water. 

•	 kortere installatietijd en geen graafkosten.

•	 Wel de piketdienst van de gemeente nodig voor het openen.

Vermeden slijtage grijs en 
groen?

•	 Openbare verharding blijft intact, er treden geen verzakkingen op. 

•	 Degeneratie wordt vermeden en daarmee wordt het visueel 
aanzicht van grijs en groen sterk verbeterd.

•	 Besparing op degeneratiekosten.

•	 Geen verstoring van de aanwezige fauna.

•	 Alleen bij storing in de put.

Vermeden vergunningskos-
ten?

•	 Aanlegvergunning blijft nodig, al was het alleen al voor de regis-
tratiekosten en leges (opgenomen in convenant).

•	 Er zullen wel minder aanvullende eisen door de gemeente ge-
steld worden. Door minder verstoringen ook minder aanvragen.

•	 Standaardwerkwijze geeft voordeel bij beoordeling van de 
vergunningen.

C.4 Verdeling van de baten

Vraag Reactie

Welke partijen hebben welke 
baten?

Kabel- en leidingeigenaren
•	 Eenduidige aanleg, eenduidige ligging, veiliger, minder overlast, 

snellere reparatietijden, snellere detectie gaslekken.

•	 14% tot 21% minder beheerkosten netwerken.

kanttekening: er zijn nog veel vaste contracten met onderaannemers 
waardoor de nieuwe werkwijze zonder graven tegenwerkt wordt door-
dat de contracten gebaseerd zijn op graafwerkzaamheden.

Bouwer van de mantelbuizenputconstructie
•	 Eenduidige werkwijze.

•	 Extra omzet / nieuwe markt.

Ingenieursbureau
•	 uitgangspunten liggen vast.

•	 Extra omzet en inbreng van kennis. Zonder ingenieursbureau 
was het project niet doorgegaan (bv. aarding van de put). De 
eisen van het systeem waren aan de voorkant nu niet duidelijk. 
Aan de voorkant moet er met verstand van alle disciplines naar 
de mogelijkheden gekeken worden.

Gemeente
•	 Omgeving altijd bereikbaar, storingen snel verholpen, veiliger, 

groen blijft in stand, geen open straten, minder vergunninguit-
gifte, minder degeneratiekosten.

•	 Flexibel, minder beslag op de ondergrond betekent minder 
belemmeringen voor bovengrondse inrichting.

Projectontwikkelaar
•	 Leidraad en tevens verplichting bij gebiedsontwikkeling.

•	 Geen opbrengsten.
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Omwonenden
•	 Minder overlast door uitval van gas, water, elektra of telecom, 

minder geluidsoverlast, minder afsluitingen, veiliger.

Aannemer gebiedsontwikkeling
•	 Geen verstoring door meerdere malen openen en dichten van de 

weg, veiliger, geen graafschades. Geen onveilige situaties, geen 
verzekering meer nodig tegen graafschades.

kanttekening: grote putdeksels kunnen de nodige belemmering 
geven.

Winkeliers
Geen inkomstenderving bij reparaties en/of opengraven.

Groen
Bomen en groen blijven in stand.

Veiligheidsregio
•	 Vast format voor brandkraanaansluiting.

•	 Verhoogde gasveiligheid door snellere detectie gaslekken.

Hulpdiensten
Minder afsluitingen, waardoor de straat toegankelijk is. kant-
tekening: bij gaslekkage of elektriciteitsstoring kan er juist meer 
overlast zijn.

Forensen
•	 De reizigersroutes blijven in stand.

•	 Geen belemmering in de verkeersstromen.

kanttekening: wel last bij inspecties en werkzaamheden in de 
put(ten).

C.5 Maatschappelijke aspecten

Vraag Reactie

Welke maatschappelijke 
baten heeft het toepassen 
van het systeem?

•	 Veiligheidsverbetering.

•	 Structuur in de ondergrond.

•	 Mooier straatbeeld door het ontbreken van groene en grijze 
degeneratie.

•	 Duurzaamheid (geen verstoring van vogels, vleermuizen, etc. tij-
dens de levensduur van de groenvoorziening boven het systeem, 
indien van toepassing).

•	 Beheerkosten gaan omlaag, deze worden standaard en beter 
voorspelbaar, minder ‘downtime’ van het systeem.

•	 Verbeterde toegankelijkheid.

•	 Minder overlast.

•	 Duurzaamheid, circulaire economie: de componenten van het 
systeem zijn herbruikbaar tot honderd jaar na aanleg en daarna 
volledig recyclebaar. 
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Omwonenden
•	 Minder overlast door uitval van gas, water, elektra of telecom, 

minder geluidsoverlast, minder afsluitingen, veiliger.

Aannemer gebiedsontwikkeling
•	 Geen verstoring door meerdere malen openen en dichten van de 

weg, veiliger, geen graafschades. Geen onveilige situaties, geen 
verzekering meer nodig tegen graafschades.

kanttekening: grote putdeksels kunnen de nodige belemmering 
geven.

Winkeliers
Geen inkomstenderving bij reparaties en/of opengraven.

Groen
Bomen en groen blijven in stand.

Veiligheidsregio
•	 Vast format voor brandkraanaansluiting.

•	 Verhoogde gasveiligheid door snellere detectie gaslekken.

Hulpdiensten
Minder afsluitingen, waardoor de straat toegankelijk is. kant-
tekening: bij gaslekkage of elektriciteitsstoring kan er juist meer 
overlast zijn.

Forensen
•	 De reizigersroutes blijven in stand.

•	 Geen belemmering in de verkeersstromen.

kanttekening: wel last bij inspecties en werkzaamheden in de 
put(ten).

C.5 Maatschappelijke aspecten

Vraag Reactie

Welke maatschappelijke 
baten heeft het toepassen 
van het systeem?

•	 Veiligheidsverbetering.

•	 Structuur in de ondergrond.

•	 Mooier straatbeeld door het ontbreken van groene en grijze 
degeneratie.

•	 Duurzaamheid (geen verstoring van vogels, vleermuizen, etc. tij-
dens de levensduur van de groenvoorziening boven het systeem, 
indien van toepassing).

•	 Beheerkosten gaan omlaag, deze worden standaard en beter 
voorspelbaar, minder ‘downtime’ van het systeem.

•	 Verbeterde toegankelijkheid.

•	 Minder overlast.

•	 Duurzaamheid, circulaire economie: de componenten van het 
systeem zijn herbruikbaar tot honderd jaar na aanleg en daarna 
volledig recyclebaar. 

Zijn deze baten te kwantifi-
ceren?

•	 Ja, wanneer hierover uitgangspunten worden benoemd (bv. 
levensduur voor het complete systeem, inclusief kabels en lei-
dingen) en die over een periode van dertig tot veertig jaar worden 
uitgelegd.

•	 Ja, wanneer hierover uitgangspunten worden benoemd in een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MkBA) en ze over een 
periode van vijftig tot honderd jaar worden uitgelegd.

kanttekening: vergt wel het openbaar maken van de gegevens van 
alle partijen.

Wat draagt het systeem 
toe aan de ordening van de 
ondergrond?

•	 Eenduidigheid.

•	 Duidelijke structuur, die ook herkenbaar is vanaf maaiveld.

•	 Geen irritatie bij andere nieuwbouw door ondergrondse ordening.

•	 Meer gasveiligheid, geen kleine gaslekkages meer.

•	 Standaardwerkwijze. 

•	 Minder beslag op de ondergrond betekent minder belemmering 
bovengronds.

Veroorzaakt dit systeem 
minder hinder/overlast voor 
de omgeving dan traditioneel 
aanleg en onderhoud? Dit 
gaat over:

a) vermindering kwaliteit 
openbare ruimte, bijvoor-
beeld slecht wegdek, verrom-
meling, etc.

Minder degeneratie (let op zettingen).

b) gehinderd worden in 
de dagelijkse routine van 
direct omwonenden, maar 
ook minder derving van 
inkomsten voor bedrijven/
winkels, etc.

•	 Men is verdeeld of er minder hinder is voor omwonenden.

•	 Inkomstenderving is er niet meer.

c) Overlast als gevolg van 
schade aan eigendommen.

Deze gaat omlaag.

d) Storingen als gevolg van 
schade die ontstaat tijdens 
werkzaamheden.

Veel minder.

e) Storingen als gevolg van 
werkzaamheden waarbij gas 
of elektriciteit tijdelijk eraf 
moet.

Dit zal minder vaak voorkomen door gericht werken. Bij gas en elek-
tra blijft de nutsvoorziening langer en bij meer aansluitingen eraf.

Aandachtspunt: denk ook aan storingen water en telecom.
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Is de totale procedure bij 
verandering van aansluiting 
korter met dit systeem? Is er 
een voordeel voor de klant?

•	 Bij de bouw (eerste aanleg) en tijdens beheer is er vooraf duide-
lijkheid, het is overzichtelijk en efficiënt.

•	 Bij gezamenlijke overeenstemming is de proceduretijd heel kort 
en blijft de eigen voorbereidingstijd van elke partij over. 

•	 Bij een aangelegd systeem is het voor telecom veiliger, sneller en 
goedkoper.

•	 Voor water en gas geldt dat de procedure bij verandering langer 
is doordat er geen speelruimte is voor water en gas.

•	 De procedure is korter, maar er is geen voordeel voor de klant 
door de complexe procedures bij de netbeheerders.

•	 Bij een kleine gasstoring in de put, zitten alle klanten zonder gas; 
afsluiters worden dichtgezet. Het ontluchten van de putten duurt 
langer doordat er met stikstof gespoeld moet worden.

•	 Bij uitbreiding of vervanging hoeft de netbeheerder geen reke-
ning meer te houden met eventueel opgelegde ‘graafrust’ van de 
gemeente.

Zijn kabels en leidingen beter 
toegankelijk voor onderhoud 
en wordt daarmee de duur 
van werkzaamheden korter?

•	 kabels en leidingen zijn beter toegankelijk en de duur van de 
werkzaamheden wordt aanmerkelijk korter door het ontbreken 
van graafwerkzaamheden. Dit geldt alleen voor werkzaamheden 
in de put (tussen de putten moet er nog gegraven worden wan-
neer de leidingen niet via de put te vervangen zijn).

•	 Onderhoud is niet van toepassing, omdat gas en elektra worden 
aangelegd voor vijftig jaar. Nu is er zelfs extra onderhoud nodig 
voor de gasdetectie (bij wijzigingen die in de put kunnen plaats-
vinden gaat het sneller).

•	 Onderhoud aan telecom is niet noodzakelijk en de werkzaamhe-
den worden niet korter doordat de distributiepunten ook nu in 
de auto geplaatst worden tijdens reparatie.

Wordt het werk voor omge-
ving en werknemer veiliger 
omdat helder is wat waar 
ligt?

Omgeving
Voor de omgeving zijn de werkzaamheden veiliger omdat deze goed 
af te zetten zijn.

Werknemer
Veiliger:

•	 Bij werkzaamheden in de put moet men extra rekening houden 
met het stoten van je hoofd (helmplicht) door de beperkte 
ruimte.

•	 Er is meer werkruimte beschikbaar dan in huidige open-sleufsi-
tuaties.

•	 Er is minder val- en struikelgevaar door de standaard veiligheids-
voorziening zoals een trap.

•	 De werkzaamheden worden veiliger, doordat men niet in een 
gegraven en eventueel natte sleuf staat.

•	 Veiligheid wordt verhoogd voor de werknemer omdat de kabel- 
en leidingligging exact bekend is en er een duidelijke scheiding is 
tussen elektra en telecom enerzijds en gas en water anderzijds.

•	 Elkaar onderling beïnvloeden van de netwerken is uitgesloten.

Onveiliger:

•	 Extra risico’s door de besloten ruimte, waardoor men voor het 
gas een extra risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet 
maken. Wanneer het systeem in de rijbaan ligt, is het voor de 
monteur gevaarlijker (aanrijdgevaar).
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Heeft men beter inzichtelijk 
wat er ligt aan kabels en lei-
dingen, en helpt dit in betere 
planvorming?

•	 De exacte ligging geeft structuur, beter inzicht in de te verwach-
ten kosten en geen vertraging of meerkosten tijdens uitvoering. 

•	 Er kan een exact plan worden gemaakt dat buiten niet meer 
hoeft te worden bijgesteld.

•	 Geen gokwerk van plus of min twee meter.

•	 De planvorming moet wel tijdig zijn eisen neerleggen bij de 
ontwikkelaar.

•	 In het beheersysteem van netbeheerder leidt het mantelbuizen-
putsysteem tot een extra laag om de kabel in de registratie.

Zouden procedures beter 
lopen (vergunningen sneller 
verstrekt) als er minder hin-
der zou worden veroorzaakt?

Algemeen
•	 De initiële aanvraag van het complete systeem duurt veel langer. 

Er is veel meer overleg nodig geweest.

•	 Voor de vergunningsprocedure zelf is er geen verschil.

•	 De procedure zal sneller gaan door een eenduidige aanpak, 
waardoor er minder argwaan is en er minder extra maatregelen 
geëist worden.

•	 Het proces is overzichtelijk geworden, waardoor de werkzaam-
heden standaard worden. Tevens hoeft er geen verkeersplan 
ingediend te worden (met name in complex publieks- of verkeer-
sintensief gebied).

Procedure bij storingen
Bij storingen kan de procedure veel sneller doordat de gemeente 
dan geen toegevoegde eisen hoeft te stellen (bijvoorbeeld alleen ‘s-
nachts tussen twee en zes uur vanwege verkeer.) Dit geldt niet voor 
storingen bij gas!

Leidt het tot minder 
negatieve berichtgeving in 
(sociale) media?

•	 Zal nog wel moeten blijken. 

•	 Zeker minder graafongemak. 

kanttekening: bij gas kan de storing langer duren, waardoor je wel 
snel negatieve berichtgeving hebt (meerdere woningen worden 
langer afgesloten door de te nemen veiligheids- en controlemaat-
regelen).

Leidt het gebruik van deze 
put-buizenconstructie tot 
efficiënter werken voor 
beheerders?

•	 Snelle en eenvoudige toegang. 

•	 Snelle reparatietijden. 

•	 Veilig werken. 

•	 Inspectie kan gestandaardiseerd worden.

•	 De gemeente/wegbeheerder moet zorgdragen voor 24/7 toe-
gankelijkheid (t.b.v calamiteiten).

•	 Voor het waterbedrijf blijven de activiteiten gelijk, omdat men er 
de eerste vijfentwintig jaar niet weer terugkomt.

•	 Minder overlast.

•	 Vergunningverlening.

•	 Omgevingsrust en geen degeneratie.

•	 Minder kans op graafschades.
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Levert het systeem meer 
opties voor inrichting open-
baar groen? Wat levert dit 
financieel op / hoe financieel 
te waarderen?

Meer opties
•	 Levert meer ruimte voor het openbaar groen en meer vrijheid in 

de keuze van bomen.

•	 Het groen blijft intact, ook bij reparatie en onderhoud en/of 
bijleggen.

•	 Betere bescherming voor zowel de bomen/struiken als de kabels.

•	 Een groter voordeel is dat je ook dubbel bodemgebruik kunt 
toepassen door bomen op het systeem te zetten of het systeem 
onder particulieren tuinen te laten lopen.

Financieel voordeel
Het kan financieel enig voordeel opleveren doordat er geen herplan-
ting hoeft plaats te vinden.
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Bijlage D Reacties interviews 'Juridisch'D 
Deze bijlage toont de vragen die zijn gesteld over de juridische aspecten van de mantel-
buizenputconstructie, en een samenvatting van de antwoorden. 

D.1 Eigendom

Vraag Reactie

Wie is eigenaar van het sys-
teem? Gedeelde eigendom?

•	 Hierover kunnen gestandaardiseerde afspraken worden ge-
maakt.

•	 Voor de pilot ligt het eigenaarschap en beheer (van de put zelf en 
mantelbuizen) bij de gemeente/wegbeheerder.

•	 kabels en leidingen bij de diverse eigenaren. 

•	 Gasdetectie in deze pilot bij de netbeheerder van de gasleiding.

Hoe wordt dat vastgelegd? •	 In de pilot is het eigenaarschap in overleg vastgelegd in een 
convenant, dat nog getekend moet worden.

•	 Voor standaardisatie bij voorkeur vooraf in de landelijke/ge-
meentelijke regelgeving vastleggen.

Welke consequenties heeft 
eigendom?

•	 Beheerverplichting en verantwoordelijkheid.

•	 Het regelen van de toegang 24/7 en een coördinerende rol voor 
kabels en leidingen.

•	 Met de besparing van de graafkosten zou de toegang in de toe-
komst ook bij de gebruiker neergelegd worden.

Hoe ligt de eigendom van het 
systeem ten opzichte van de 
kabels en leidingen daarin?

•	 Het eigenaarschap en beheer (van de put zelf en mantelbuizen) 
ligt bij de gemeente/wegbeheerder.

•	 kabels en leidingen bij de diverse netbeheerders.

D.2 Beheer

Vraag Reactie

Wat houdt beheer in? •	 Toegang , openen en sluiten van de inspectieput, inspectie en 
reiniging.

•	 Eenmaal per jaar service aan de aansluitkasten van de telecom, 
die bevinden zich buiten het systeem. De telecomkabel alleen bij 
storing/schade of algehele vervanging na dertig jaar. 

•	 Onderhoud gedurende de vooraf bepaalde technische en econo-
mische levensduur. Dit onderhoud is voor alle partijen operatio-
neel. Voor het waterleidingbedrijf is er de eerste twintig jaar geen 
onderhoud nodig.

•	 Onderhoud aan gasdetectie.

Wie zijn de beherende 
partijen?

•	 Het systeem voor de wegbeheerder; de kabels en leidingen voor 
de eigenaren.

•	 Toegang 24/7 ligt bij de wegbeheerder.

•	 Droge put is voor de wegbeheerder.

•	 Schoonhouden van de put ligt bij de kabel- en leidingeigenaren 
(eigen rommel meenemen).
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Wie beheert het systeem? Gemeente/wegbeheerder.

Hoe worden beheerafspraken 
vastgelegd?

In het convenant (nog niet getekend).

Wie zorgt voor registratie van 
het systeem (WION, zie ook 
landelijke regelgeving)?

•	 Iedere eigenaar/netbeheerder is verplicht de melding te doen.

•	 De gemeente/wegbeheerder (de opdrachtgever) is  verantwoor-
delijk voor het systeem. De diverse netbeheerders zijn verant-
woordelijk voor de registratie van de kabels en leidingen.

D.3 Gemeentelijke regeling

Vraag Reactie

Leidingverordening, nadeel-
compensatieregeling:

•	 Nadeelcompensatie telecom is op basis van: liggen om niet en 
verleggen om niet. 

•	 De leidingeigenaar moet zich conformeren aan de gemeentelijke 
regelgeving. Nadeelcompensatie vindt alleen plaats bij schade.

Wie wordt vergunninghou-
der?

•	 Dit ligt voor de kabel- en leidingeigenaren vast in de kabel- en 
leidingverordening van de gemeente.

•	 Dit geldt niet voor telecommunicatienetwerken (gedoogplicht 
Telecommunicatiewet).

Wie krijgt nadeelcompensa-
tie bij gedwongen verlegging?

•	 Dit ligt voor de kabel- en leidingeigenaren vast in de kabel- en 
leidingverordening van de gemeente.

•	 Voor telecommunicatienetwerken is de Telecommunicatiewet 
van toepassing.

Telecomverordening: welke 
rol heeft eigenaar/beheer-
der van de constructie in de 
gemeentelijke regelgeving?

•	 Dit is hetzelfde als in de volle grond.

•	 Beheerder heeft maximale adviesrol. De gemeente moet 
gedogen, maar kan de netbeheerders vragen om hun kabels en 
leidingen in het systeem te leggen.

D.4 Landelijke regelgeving

Vraag Reactie

Wie wordt beheerder in de 
zin van de WION?

•	 Check wie doet wat bij het WION.

•	 Dezelfde splitsing gemeente/wegbeheerder en eigenaren.

Telecommunicatiewet: welke 
rol heeft eigenaar/beheerder 
van de constructie in de zin 
van de Telecommunicatie-
wet?

•	 Elke partij is verantwoordelijk voor zijn eigen netwerk en de 
gemeente voor het systeem.

•	 Hierbij krijgt de telecompartij de instemming en verplichting om 
gebruik te maken van het systeem.

•	 Gedoogregeling.
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Bijlage E Reacties interviews 'Technische 
normering en regelgeving'E 

Deze bijlage toont de vragen die zijn gesteld over de technische normering en regelgeving 
omtrent de mantelbuizenputconstructie, en een samenvatting van de antwoorden. 

E.1 Normering

Vraag Reactie

Is het systeem te standaardi-
seren en hoe komen we daar?

•	 Zeker, met inachtneming van uitbreidingsmogelijkheden en ge-
differentieerde aanleg en daarvoor een functionele specificatie. 
Er is een uniforme aanpak nodig, alle partijen moeten mee en de 
totale kosten mogen niet omhoog.

•	 De overheid zou hierin het voortouw moeten nemen om samen 
met de nutsbedrijven tot een steeds beter systeem te komen en 
af te stemmen. 

•	 Het doel moet zijn een duidelijk gestructureerde ondergrond (de 
technische oplossing en uitvoering komen daar vanzelf bij).

•	 Door samenwerking van alle partijen in de keten. 

•	 Het zou helpen wanneer de partijen hun (eigen, branche- of wet-
telijke) regelgeving zodanig zouden toepassen en inrichten (voor 
de toekomst), zodat men elkaar kan helpen een beter systeem te 
ontwikkelen.

Welk traject moet na de pilot 
afgelegd worden?

•	 Om het systeem voor alle partijen acceptabel te maken, moet 
het systeem flexibel blijven en toepasbaar zijn voor verschillende 
situaties.

•	 Processtandaard en functionele specificatiestandaard.

Wat is nodig om het systeem 
(product) te normeren (richt-
lijn/NEN-norm/draagvlak)?

•	 Er nodig is wat er nu ook nodig is, plus de informatie om het 
systeem in te richten voor de volledige levensduur.

•	 Processtandaard en functionele specificatiestandaard.

•	 Gas en elektra gaan moeilijk samen in de arbo-eisen.

•	 NEN-normen/richtlijnen (ATEX).

•	 Niet normeren, want dan wordt het systeem star.

•	 Indien mogelijk opnemen in de NEN 7171 (standaardisering van 
structuur in de ondergrond).

•	 Vooraf doorspreken en afstemmen met alle partijen: keuze, 
belangen, beheer, kosten en de aanleg, weten wat er komt, 
afspraken over toegang, etc.

•	 De beheerder moet de voorschriften van de leidingeigenaren 
respecteren en volgen.

Wat is nodig voor standaard-
voorschriften voor installatie?

•	 Er nodig is wat er nu ook nodig is, plus de informatie om het 
systeem in te richten voor de volledige levensduur.

•	 De beheerder moet de voorschriften van de leidingeigenaren res-
pecteren en volgen, incl. NEN-ARBO en veiligheid.
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Wat is nodig voor standaard-
voorschriften voor beheer?

•	 Er nodig is wat er nu ook nodig is, plus de informatie om het 
systeem in te richten voor de volledige levensduur.

•	 Alle beheerders met hun richtlijnen met als extra de gasdetectie.

E.2 Regelgeving

Vraag Reactie

Past het systeem binnen de 
algemene voorschriften net-
beheerders? Zo niet, welke 
aanpassing is nodig?

•	 De samenwerking met leidingeigenaren en uitleg van de voor-
schriften is cruciaal gebleken voor de pilot om het passend te 
krijgen binnen de voorschriften van netbeheerders. 

•	 In de pilot is de gemeente soms op de stoel van het nutsbedrijf 
gaan zitten in plaats van gezamenlijk ontwikkelen.

•	 Er is een open samenwerking en vooral geen directieve opstelling 
van de partijen nodig.

•	 Grijze gebieden in de contracten vooraf bespreken. Respecteer 
elkaars belangen, dit voorkomt tegenstrijdigheden en gevecht.

•	 Voor netbeheerder van de drinkwaterleiding moet nog geëvalu-
eerd worden hoe dit past binnen de algemene voorschriften. 

•	 De voorschriften van de netbeheerders zouden zodanig om-
schreven kunnen worden dat deze in een standaard passen. 

•	 Aanpassingen in voorschriften

•	 Hier kan men denken aan de wijze van uitvoering, open vuur, 
krimpen, lassen, etc. Hier moet men vooral nadenken over de 
eisen waaraan een gesloten gestructureerde constructie moet 
voldoen zodat men er allemaal in wil liggen.
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Bijlage F Factoren voor bepalen van 
maatschappelijke optimaliteitF 

FIGUUR F.1 toont de factoren die benodigd zijn om de maatschappelijke optimaliteit te 
kunnen bepalen van een gekozen oplossing voor de ordening van kabels en leidingen.

Figuur A / Factoren 
Figuur B / sdfsdf
Figuur C / sdf.
Figuur D / sdf
Figuur E / sdf
Figuur F / sdf

Figuur F.1 / Factoren voor bepalen maatschappelijke optimaliteit van oplossing. (Bron: [2])
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De oplossing voor een gestructureerde ondergrond?

• 085 4862 410
• info@cob.nl
• www.cob.nl

Evaluatie pilot mantel-
buizenputconstructie
In dit rapport vindt u de evaluatie van een pilot mantelbuizenputconstructie die de 
gemeente Alphen aan den Rijn heeft gerealiseerd in het centrumgebied. Een mantel-
buizenputconstructie is een voorziening om kabels en leidingen op een gestructureerde 
manier in de ondergrond te leggen. In de interviews met personen die bij de ontwikke-
ling en realisatie van de pilot betrokken zijn geweest, is gekeken naar het toepassings-
gebied en mogelijkheden voor standaardisatie van de oplossing.

Een mantelbuizenputconstructie is een voorziening voor kabels en leidingen die bestaat 
uit een samenstel van inspectieputten die onderling verbonden zijn door mantelbuizen. 
Door de mantelbuizen lopen verschillende mediumvoerende kabel- en leidingnetwerken. 
Vanuit de inspectieputten worden aansluitingen naar woningen en bedrijven ('de eindge-
bruikers') gemaakt.

Centrale vraag voor de pilot in Alphen aan den Rijn was of een mantelbuizenputconstruc-
tie kan zorgen voor een geordende ondergrond en het veilig en bereikbaar aanbrengen en 
beheren van kabels en leidingen. De evaluatie is uitgevoerd op basis van interviews met 
betrokkenen. Daarnaast is er door de gemeente projectinformatie beschikbaar gesteld 
en is er gebruikgemaakt van een aantal COB-rapporten over het bundelen van kabels en 
leidingen.

Een mantelbuizenputconstructie wordt door de geïnterviewden vooral gezien als manier 
om een gestructureerde ondergrond te krijgen. De baten spelen op de langere termijn 
en liggen vooral op het gebied van minder schades; minder overlast voor de omgeving en 
duidelijkere ordening. De baten worden op termijn hoger geschat dan de kosten van de 
initiële investering en het onderhoud. 

Standaardisatie kan helpen om het systeem breed toepasbaar te maken. Om tot stan-
daardisatie van de mantelbuizenputconstructie te komen, is samenwerking in de keten 
nodig. De standaardisatie moet zich vooral richten op het ontwerp, de maatschappelijke 
effecten, normering en organisatie.


