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Voorwoord

Dit boek gaat over de eerste meters onder onze voeten en dan vooral over de on-
voorstelbare hoeveelheden kabels en leidingen die wij in Nederland daarin weten 
te leggen. Het boek gaat niet over de enorme ruimte die wij onze bodem noemen 
en evenmin over de vele functies die wij al in die ondergrond stoppen, waarin we 
onze gebouwen funderen, ons beschermen,, tunnels bouwen, waaraan we bodem-
schatten onttrekken en waarin we tenslotte ook nog onze laatste rustplaats vinden. 
Dit boek gaat wel over comfort, gezondheid en transport. Want dat zijn de belang-
rijkste functies van kabels en leidingen. Warmte, koude, licht, internet, veiligheid, 
hygiëne - om er enkele te noemen - hebben wij in belangrijke mate te danken aan 
een zeer uitgebreid ondergronds netwerk van kabels en leidingen. Dit comfort 
 genieten wij dankzij het nagenoeg continue en ongehinderde transport van drink-
water en afvalwater, gas, elektriciteit, data en industriële gassen en vloeistoffen.

Deze “Inleiding kabels en leidingen” geeft een overzicht van de relevante aspecten 
in de wereld van ondergrondse infrastructuur van kabel- en leidingnetwerken. Het 
is primair bedoeld om overzicht te bieden in een nogal sectoraal ingericht werk-
veld. Door toename van het ondergronds ruimtegebruik hebben deze  sectorale 
partijen meer en meer met elkaar te maken. Hierdoor ontstaat er behoefte aan 
overzicht van en inzicht in elkaars werkterrein. Tegelijkertijd ontstaat er bij 
overheden, toezichthouders, grondeigenaren en ontwikkelaars ook behoefte aan 
overzicht om de juiste kaders en processen te kunnen hanteren.

Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimte-
gebruik (COB) heeft deze behoefte gesignaleerd en  opgepakt. Zij heeft via een 
redactiecommissie de auteur opdracht gegeven dit boek te schrijven, waarbij de 
redactiecommissie was samengesteld uit deskundigen uit de relevante sectoren. 
De redactiecommissie bestond uit:
Leo van Gelder, Gerard Kruisman, Anne Kamphuis, Enrico van den Bogaard,  
Wendy Hobma, Leon Pijls, Hugo Gastkemper, Hans Ringers, Robert Berns,  
Guus Slee, Wim Smit, Gert Jan Kleefman (eindredactie)

Dit boek kan gebruikt worden als lesboek in het hoger beroepsonderwijs en bij 
universitaire opleidingen. Het is tegelijkertijd een naslagwerk voor professionals 
bij eigenaren van kabel en leidingnetwerken, gravende partijen en ontwerpers en 
beheerders van de openbare ruimte. Daarnaast geeft het aan geïnteresseerden 
inzicht in het onzichtbare dat onder hun voeten ligt.

Na een inleidend hoofdstuk, waarin het werkveld van kabels en leidingen in 
 historisch en maatschappelijk perspectief wordt geplaatst, wordt in hoofdstuk 2 



een inhoudelijke beschrijving van de diverse netwerksystemen gegeven. Vervol-
gens wordt in hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten die 
bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van die netwerken een rol spelen, waarna 
in hoofdstuk 4 in vogelvlucht de relevante wet- en regelgeving wordt beschouwd.  
Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op de mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen. Met name met dit laatste hoofdstuk hoopt het COB studenten en professio-
nals te inspireren nieuwe ideeën te ontwikkelen.

De grote diversiteit aan onderwerpen, die bij de ruimtelijke ordening, economie, 
de interne en externe veiligheid, het ontwerp, de aanleg, het gebruik en beheer en 
de vergunningverlening, beleidsontwikkeling, wet- en regelgeving en normering 
en tenslotte bij de handhaving in de context van kabels en leidingen aan de orde 
komen, maakt het onmogelijk binnen de scope van dit boek, grote inhoudelijke 
diepgang in de onderwerpen te bieden en uitputtend te zijn in alle van toepassing 
zijnde technieken. Daarom is per hoofdstuk een verwijzing gegeven naar relevante 
literatuur en andere kennisbronnen. Voor wat betreft de civieltechnische aspecten 
van ondergronds bouwen sluit dit boek aan bij de uitgave van het COB: Inleiding 
Ondergronds Bouwen (ISBN 90 807297 1 X).
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1.1 Maatschappelijk belang
1.2 Actoren en belangen
1.3 Ruimtelijke Ordening
1.4 Gebruik van de ondergrond
1.5 Duurzame ontwikkeling
1.6 Marktordening

 
Kabels, leidingen  
en buistransport

Voor velen is de beschikbaarheid van elektriciteit, water, internet 

en dergelijke een vanzelfsprekendheid. Wat er nodig is om over 

dergelijke voorzieningen te kunnen beschikken is vaak onbekend 

terrein. Ook ontbreekt vaak het besef dat het transport per 

 buis leiding een belangrijke vervoersmodaliteit is, vooral voor 

gevaarlijke stoffen.
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Dit hoofdstuk plaatst de wereld van kabels en leidingen in een maatschappelijke 
context. Een algemeen inzicht in de maatschappelijke factoren die invloed hebben 
op het werkveld is belangrijk om te begrijpen waarom bepaalde situaties in de 
 dagelijkse praktijk zijn zoals ze zijn. Het maakt het mogelijk hierop te  anticiperen 
en om in te schatten in hoeverre hierin verandering is aan te brengen als dat 
gewenst is. Zo genereert het grote maatschappelijk belang dat sommige kabel- en 
leidingsystemen vertegenwoordigen ook veel publieke aandacht wanneer er iets 
fout gaat. Een stroomstoring kan bijvoorbeeld grote commotie veroorzaken net als 
een storing in het dataverkeer, vervuiling van het drinkwater of gasexplosiegevaar. 
Anderzijds verwacht de samenleving te kunnen beschikken over voorzieningen 
tegen lage kosten en zo min mogelijk overlast te ondervinden van graafwerk. 
 Naarmate het ene of het andere belang maatschappelijk zwaarder weegt, zal 
er draagvlak ontstaan voor nieuwe oplossingen. De toenemende energievraag 
maakte bijvoorbeeld een nieuwe hoogspanningsverbinding in de Randstad nodig, 
terwijl de verstedelijking van diezelfde Randstad het vinden van een bovengronds 
tracé erg moeilijk maakte. Deze twee maatschappelijke ontwikkelingen creëerden 
een vraag naar alternatieve oplossingen, zoals het ondergronds  brengen van de 
hoogspanningskabels. 

Tegelijkertijd is de geschiedenis van een kabel-, of leidingnet interessant om een 
gevoel te krijgen bij toekomstige ontwikkelingen. Anderzijds is ook inzicht in het 
veld van actoren essentieel om te begrijpen welke krachtenvelden er rond      ‘kabel- 
en leidingvraagstukken’ spelen. Tenslotte zijn diverse  beleidsontwikkelingen, 
gestuurd door maatschappelijke trends, van invloed. Om hierbij de relevante 
achtergrond te schetsen, behandelt dit hoofdstuk allereerst het algemeen maat-
schappelijk belang van kabel- en leidingnetwerken, waarna vervolgens het veld 
van actoren aan de orde komt. Tot slot is er in vogelvlucht aandacht voor beleids-
ontwikkeling op het gebied ruimtelijke ordening, het gebruik van de ondergrond 
anders dan voor kabels en leidingen, de behoefte aan duurzame ontwikkeling en 
de marktordening.

Maatschappelijk belang1.1 

In de loop der tijd is het belang van goed functionerende kabel en leidinginfra-
structuur enorm gegroeid. Waar vroeger elk huisje, elk dorp, elke stad zijn eigen 
waterput, olietank en beerput had, zijn we tegenwoordig allemaal aangesloten op 
netwerken die deze functies hebben overgenomen. Zij verzorgen voor vrijwel 100% 
van alle huishoudens en organisaties deze elementaire basisvoorzieningen als een 
soort zenuw- en bloedvatenstelsel. 
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Los van de uitgebreide netwerken voor de basisvoorziening van huishoudens en 
organisaties worden leidingen gebruikt voor transport van gassen en vloeistoffen. 
Deze leidingen spelen maatschappelijk een rol als transportmodaliteit en worden 
daarom in deze paragraaf apart behandeld. 

Omvang netwerken

De omvang van de netwerken beloopt anno 2007 in Nederland 1,75 miljoen kilometer. 

Ter vergelijking: de afstand tot de maan is ongeveer 0,4 miljoen kilometer. De totale 

vervangingswaarde wordt geschat op circa 110 miljard euro, bijna tweederde van de 

Rijksbegroting van 2008 (170 miljard euro).

Zenuwstelsel en bloedvaten van de samenleving1.1.1 
Het functioneren van de samenleving is in hoge mate afhankelijk van de 
 energie- en nutsvoorzieningen die via de kabels en leidingen worden geleverd. 
Hoe de kabel- en leidingnetwerken voor openbare energie- en netvoorzieningen 
 functioneren laat zich het meest eenvoudig uitleggen door een vergelijking met 
het menselijke zenuw- en bloedvatenstelsel; zowel de functie van de kabel- en 
leiding netwerken als de structuur ervan vertonen daarmee overeenkomsten.

Kabels en leidingen zijn als bloedvaten- en zenuwstelsel van het mensenlijk lichaamAfb.1 
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De uitgebreide telecommunicatienetwerken waarmee wij informatie door de 
 samenleving verspreiden, zijn te vergelijken met ons zenuwstelsel. Ook de 
 structuur van het netwerk, met een zeer fijne vertakking tot in elke huiskamer en 
de plaatselijke aanwezigheid van grote transportbanen, past in deze analogie.

In het geval van de elektriciteit-, gas- en drinkwaterstelsels, die de samenleving 
van energie en water voorzien en de riolering voor het afvoeren van afvalwater, is 
een vergelijking met de bloedvaten op zijn plaats. De talloze huisaansluitingen zijn 
het evenbeeld van onze haarvaten en de hoofdtransportroutes het equivalent van 
onze hoofd- en slagaders.

Industrieel buisleidingtransport in NederlandAfb.2 
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Het is interessant te bedenken dat bepaalde vitale organen sterk afhankelijk zijn 
van het functioneren van zenuwstelsels of bloedvaten. Rond deze organen is 
de dichtheid  van het netwerk extreem groot. Zo ook bij de kabels en leidingen: 
telecommunicatiecentrales en internetknooppunten, elektriciteitscentrales, riool-
waterzuiveringsinstallaties of havens en industriële complexen genereren een 
grote dichtheid aan kabelnetwerken en/of (buis)leidingeninfrastructuur.

Buisleidingen als transportmodaliteit 1.1.2 
De grote buisleidingsystemen vormen naast vervoer over weg, spoor, water en 
door de lucht maatschappelijk gezien een transportmodaliteit. Staatssecretaris 
Van Geel schreef hierover in 2007 aan de Tweede Kamer: “Buisleidingen vormen 
een belangrijke transportmodaliteit voor aardgas, olieproducten en chemicaliën 
en kunnen ook grote toekomstmogelijkheden bieden voor economische sectoren 
die van deze producten afhankelijk zijn. Zij vormen een belangrijk, duurzaam en 
energie-efficiënt transportmiddel.” Vooral het transport van water en gas vindt in 
grote hoeveelheden plaats via buisleidingen.  
Maar ook het vervoer van andere (gevaarlijke) gassen en vloeistoffen geschiedt bij 
voorkeur via een ondergrondse leiding. Het transport van ruwe olie, kerosine, petro-
chemische producten, CO2, industriegassen en dergelijke zijn daar voorbeelden van. 

Omvang buisleidingentransport
Uitgedrukt in tonnen totaal vervoerde vracht  per jaar in Nederland verzorgen 
de buisleidingtransportsystemen in ons land anno 2008 ongeveer 13% van het 
transport. Het merendeel van dit transport bestaat uit aardgas, maar ook tal van 
andere industriële gassen en vloeistoffen worden via een leidingsysteem vervoerd. 
Het transport van drinkwater is in het vervoersaandeel van 13% niet inbegrepen. 
 Gebeurt dit wel, dan stijgt het aandeel van het transport per buisleiding tot circa 
50% van het totale transportvolume in Nederland gemeten in tonnen per kilo-
meter. Na meerekening van het transport van afvalwater nemen buisleidingen zelfs 
ongeveer tweederde deel van alle transport voor hun rekening. Koelwatertransport 
is dan nog niet eens meegenomen, omdat dit over het algemeen maar over korte 
afstanden plaatsvindt. 
Grofweg bestaat het transport via buisleidingen dus uit water, aardgas en  industriële 
gassen en vloeistoffen. Het watertransport vindt grotendeels plaats om de belang-
rijkste waterwingebieden met zogeheten ‘ruw’ water te voeden en het gewone 
drinkwater naar de steden te vervoeren. Daarnaast vindt watertransport plaats om 
afvalwater af te voeren en om proceswater naar of van industrieën te vervoeren.
Het aardgastransportsysteem fungeert als onderdeel van het Europese transport-
netwerk, om het in Nederland gewonnen en deels geïmporteerde aardgas af te zet-
ten en aan de Nederlandse industriegebieden en steden te leveren. Tenslotte dienen 
de industriële productleidingen om productielocaties met elkaar te verbinden.
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Transportmodaliteiten goederenvervoer in Nederland

Anders dan de sterke vertakking van de kabel- en leidingnetwerken voor openbare 
energie en nutsvoorzieningen hebben de grote transportbuisleidingen het karakter 
van een verbinding van A naar B. De tracés voor transportbuisleidingen kenmer-
ken zich veelal door grote afstanden, leidingen met een grote diameter en extra 
veiligheidsmaatregelen. 

Voorbeeld buisleidingenstraat

Een voorbeeld van een buisleidingentracé is de Buisleidingenstraat Zuid-West 

 Nederland die in de jaren zeventig tussen de industriële locaties in Rotterdam, 

 Moerdijk en Antwerpen is aangelegd. Hierin is, anticiperend op de sterke opkomst 

van de petrochemische industrie, kruisingvrije tracéruimte gereserveerd voor onder 

andere productleidingen tussen de industrieën. De leidingstraat bestaat uit een strook 

 gereserveerde ruimte in het land met leidingbruggen en –tunnels ter plaatse van 

 kruisingen met wegen, water en spoorwegen.

Leidingentunnel Hollandsch Diep Afb.3 

Wegvervoer 42%

Zeevaart 26%

Binnenvaart 17%

Pijpleiding 13%

Spoorvervoer 2%
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Kaart buisleidingenstraat tussen Rotterdam en de Antwerpse havensAfb.4 
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Het transport van industriële gassen en vloeistoffen via leidingsystemen (product-
leidingen) is naast het aardgas qua volume weliswaar een kleine categorie (circa 
2% van het totaal nationaal vervoer in tonnen per kilometer), toch mag het belang 
niet worden onderschat. De betrouwbaarheid van het transport via buisleidingen 
is veel groter dan in het geval van een traditioneel vervoersysteem. Bovendien 
brengt deze wijze van transport minder veiligheidsrisico’s voor de omgeving met 
zich mee. Deze voordelen zijn voor Defensie bijvoorbeeld redenen geweest om 
bevoorrading van de militaire vliegvelden met kerosine via buisleidingsystemen 
uit te voeren. Ook Schiphol maakt hiervan gebruik. Daarnaast is ook het milieu-
rendement van transport via een buisleiding hoger ten opzichte van de traditionele 
alternatieven als het bijvoorbeeld gaat om energieverbruik, gevolgen voor lucht-
kwaliteit en ruimtegebruik. 

Algemeen nut en privaat gebruik1.1.3 
Voor de maatschappelijke rol van kabels en leidingen is het soms van belang 
onderscheid te maken tussen infrastructuur voor algemeen nut of voor privaat 
 gebruik. Het kan bijvoorbeeld een rol spelen in de overweging of dergelijk 
 infrastructuur wel of geen tracé krijgt toegewezen in de openbare ruimte en onder 
welke voorwaarden. Het kan ook een rol spelen bij de overweging of overheids-
betrokkenheid bij aanleg en beheer gewenst is. Als voorbeeld kan de Telecommu-
nicatiewet genoemd worden die hier een expliciet onderscheid in maakt.

Kabels en leidingen vormen de infrastructuur voor een grote diversiteit aan 
 doeleinden, waarvan een belangrijk deel op het vlak ligt van openbare energie- en 
nutsvoorzieningen. Een ander deel van de infrastructuur dient private doeleinden. 
De scheiding tussen het één en het ander is niet altijd scherp te trekken en is mede 
afhankelijk van de definiëring van de begrippen ‘publiek’ en ‘privaat’. In sommige 
gevallen speelt ook de juridische status die de infrastructuur verkregen heeft een rol. 
De kabel- en leidinginfrastructuur is doorgaans als een openbare nutsvoorziening 
aan te merken, wanneer het een netwerk betreft waar derden zich - tegen betaling 
- op kunnen laten aansluiten. Voorbeelden zijn het drinkwaternet en het elektrici-
teitsnet.
Kabels en leidingen die niet behoren tot de openbare nutsvoorziening, zijn bedoeld 
voor een specifiek, vaak privaat, gebruik en zijn niet toegankelijk voor derden. 
Voorbeelden zijn productleidingen voor gas-, olie- of zoutwinning, maar ook  
de koude-warmteopslagsystemen die door private partijen voor eigen gebruik  
zijn aangelegd.
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Historisch perspectief1.1.4 
Over de historische ontwikkeling van de kabel en leidingnetwerken zouden 
vele boeken volgeschreven kunnen worden. Voor deze paragraaf zijn een vijftal 
wetenswaardigheden uit verschillende tijden en voor verschillende netwerken ter 
illustratie bijeengebracht.   

Aquaducten (de oudheid)
Al in de vroege oudheid hebben mensen goot- en buissystemen bedacht om 
zichzelf bijvoorbeeld van water te voorzien. Niet verwonderlijk, want het transport 
van water is zwaar en de behoefte eraan is groot en voortdurend. De Romeinen, 
maar ook andere vroege culturen, bedachten daarom speciale systemen om water 
te transporteren via netwerken van goten en buizen. Zij creëerden in feite de eerste 
netwerken voor openbare nutsvoorzieningen. Om het water te transporteren zijn 
belangrijke en veelal imposante civiele constructies gebouwd en ontwikkeld. Het 
meest bekend zijn de aquaducten die bewaard zijn gebleven. Ook andere, minder 
aansprekende elementen van de waternetwerken betekenden een belangrijke 
innovatie met een significante invloed op de Romeinse  samenleving. Afsluit-
systemen maakten het bijvoorbeeld mogelijk het water naar believen te verdelen 
en door irrigatie ontstond meer grip op de voedselproductie.

Aquaduct Pont du GardAfb.5 
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Riolering en waterleiding, de grootste innovatie in de medische 
 geschiedenis
De ontwikkeling van de drinkwaternetten en de rioleringsstelsels in de 19de eeuw 
in Londen zorgden ervoor dat de besmettelijke ziekten als tbc, tyfus, dysenterie  
en cholera, uit de stad verdwenen. Tot die tijd was de gedachte dat de ziektes 
werden veroorzaakt door bacteriën die zich door de lucht verspreiden. De komst 
van schoon (leiding)water en de hygiënische afvoer van vuil water, bewezen  
echter anders.

Recent organiseerde het British Medical Journal een enquête onder haar leden over 
de meest invloedrijke innovatie in de medische geschiedenis. De ontwikkeling van 
drinkwaternetwerken en het rioleringstelsel kwamen daarbij als nummer één uit 
de bus. De Nederlandse hoogleraar Johan Mackenbach bracht deze innovatie naar 
voren en concludeerde dat vernieuwingen die op grote groepen mensen passief 
van toepassing zijn, zoals openbare nutsvoorzieningen, de grootste maatschappe-
lijke betekenis hebben.

Het eerste gasnet in Rotterdam, een privaat initiatief
In 1827 nam het Engelse bedrijf Imperial Continental Gas Association in 
 Rotterdam het initiatief om te investeren in de aanleg van een gasnetwerk.  
Deze Britse multinational was al actief in vele andere Europese steden. 
Het eerste net bestond uit een paar leidingen die vanaf de gasfabriek in de 

Krantenartikel uit 1880: ook toen was er politiek debat over privaat of publiek eigendom  Afb.6 
van kabels en leidingen
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Scheepstimmermans laan in Rotterdam naar het stadscentrum liepen om daar de 
openbare verlichting van gas te voorzien. De gemeente Rotterdam kreeg hierdoor 
behalve beter ook goedkoper licht. Gaandeweg werd het netwerk uitgebreid en in 
1835 lag er enkele kilometers leidingnet. Rond 1880 woedde in de gemeenteraad 
van Rotterdam jarenlang een felle discussie rond de zogenoemde ‘Gasquaestie’; 
een discussie tussen voor- en tegenstanders van gemeentelijke exploitatie. uitein-
delijk werd het pleit beslecht in het voordeel van de voorstanders: een gemeente-
lijke gasvoorziening.

Amsterdam Datahub nummer 1 van de wereld! 
Amsterdam is in twintig jaar uitgegroeid tot een van de grootste knooppunten van 
datacommunicatie ter wereld. De organisatie Amsterdamse Internet Exchange  
verwerkt meer dan 300 Gigabit per seconde. De reden waardoor dit centrum zich 
heeft ontwikkeld tot een van de grootste hubs, is onder andere de aanwezigheid 
van de infrastructuur voor telecommunicatie. 
In de jaren zeventig vestigden de beide universiteiten van Amsterdam een 
gezamen lijk rekencentrum SARA in Amsterdam. In de jaren tachtig verhuisde 
dit naar de Watergraafsmeer, aan de oostkant van de stad, waar inmiddels een 
 science park is gevestigd. Samen met het rekencentrum ontwikkelde zich een 
goede data-infrastructuur met belangrijke internationale en intercontinentale 
verbindingen die in Amsterdam samenkomen. Amsterdam werd zodoende gaan-
deweg een knooppunt in de internetconfiguratie. Met de opkomst van het internet 
heeft een explosieve groei van dataverwerking in zogeheten cybercenters plaats-
gevonden. Deze vestigen zich bijvoorkeur op plaatsen waar een goede, internatio-
nale, data-infrastructuur aanwezig is. De aanwezigheid van de kabelinfrastructuur 
geeft Nederland dus een goede uitgangspositie om economische activiteiten rond 
informatietransport en verwerking te genereren.  

Grafiek AMS-IX met toename Tbytes/sec. Afb.7 
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Nederland Gasrotonde van Europa?
Sinds de ontdekking van het gasveld bij Slochteren in de jaren vijftig heeft de 
 gasinfrastructuur zich in Nederland spectaculair ontwikkeld. Grote transport-
leidingsystemen zijn naar de Randstad en de ons omringende landen gelegd. 
Zelfs met de overzijde van de Noordzee kwamen verbindingen tot stand met 
bijvoorbeeld Engeland en Noorwegen. Inmiddels is de voorraad gas in  Nederlandse 
bodem aardig geslonken, en importeert Nederland ter compensatie gas per buis-
leiding uit andere landen.
 
Hoewel nu nog toekomstmuziek, is het wellicht mogelijk het geïmporteerde gas in 
oude (lege) gasvelden op te slaan. Het gas kan ook per schip vanuit andere delen 
van de wereld worden aangevoerd. Dit gebeurt in de vorm van vloeibaar aardgas 
(LNG). Nadat het gas in de haven weer in gasvorm is gebracht, is transport via buis-
leidingen mogelijk naar afnemers in Nederland en Noordwest Europa.

Bovengeschetste mogelijkheden staan ook wel te boek onder de noemer  
‘gas rotonde’. In essentie komt dit concept neer op het wereldwijd inkopen van  
gas, het opslaan van dit gas en het mengen van verschillende kwaliteiten om het 
vervolgens al naar gelang de vraag weer te verkopen. De bestaande infrastructuur 
vormt hierbij de kern van het systeem.

Deze afbeelding is een gestileerde 
weergave. Er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend.

Hoofdtransportnet voor gasAfb.8 
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Actoren en belangen1.2 

Inzicht in het veld van actoren en hun belangen is essentieel om te begrijpen  
welke krachtenvelden er rond een kabel- en leidingvraagstuk spelen. Bijvoorbeeld 
bij het vinden van een tracé voor een nieuwe verbinding is het voor de grond-
eigenaar belangrijk begrip te hebben van de drijvende krachten achter degene die 
de kabel of leiding wil aanleggen. Anderzijds is het voor de netbeheerder belangrijk 
te  begrijpen wat de belangen van de grondeigenaar zijn.

Bij openbare nutsvoorzieningen heeft het krachtenveld een ander karakter dan bij 
lange transportverbindingen. Vandaar dat deze twee groepen in deze paragraaf 
ook apart beschreven zijn.   

Energie- en nutsvoorzieningen 1.2.1 
De openbare energie- en nutsvoorzieningen bedienen alle huishoudens, 
 gebouwen en openbare ruimten. Dat betekent dat bij kabel- en leidingwerk voor 
openbare energie- en nutsvoorzieningen zowel de burgers en bedrijven die bediend 
willen worden, als degene die de voorziening verzorgt en degene over wiens grond 
de aanvoer plaatsvindt een rol spelen. In deze paragraaf komen de belangen van 
deze drie groepen van actoren aan de orde. Hierbij is het nodig te bedenken dat het 
om groepen actoren gaat, die van geval tot geval van ‘gedaante kunnen wisselen’. 
In het navolgende is dit toegelicht.

In het werkveld van de kabel- en leidinginfrastructuur voor openbare energie- en 
nutsvoorzieningen spelen dus drie groepen actoren een rol. Dit zijn:

gebruikers, afnemers en klanten die de nutsvoorziening bestellen en/of •	
 gebruiken;
energie- en nutsbedrijven die de kabel- en leidinginfrastructuur in eigendom •	
hebben, beheren en/of de energie of nutsdienst leveren; 
de eigenaren en/of beheerders van de grond (meestal de gemeente) waarin de •	
kabels of leidingen liggen, of gelegd moeten worden om het netwerk tot stand 
te brengen en in stand te houden.

De navolgende paragrafen gaan nader in op de drie categorieën actoren en 
 verduidelijken hun belangen.
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Gebruikers, afnemers
Alle burgers en bedrijven in ons land maken gebruik van energie en nutsvoorzieningen 
en ervaren de beschikbaarheid ervan als een vanzelfsprekende zaak. De totstand-
koming van een aansluiting heeft echter behoorlijk wat voeten in de aarde, gezien 
de noodzakelijke voorbereiding, de veelheid aan voorzieningen en de bijbehorende 
 keuzemogelijkheden voor de afnemer. 
Wanneer een gebruiker een pand betrekt, gaat hij er doorgaans vanuit dat de nuts-
voorzieningen aanwezig zijn en functioneren. Bij een standaard woonhuis zal dit het 
geval zijn, maar zeker wanneer het gaat om grootverbruikers en bedrijven moet de 
voorziening aangepast zijn aan de behoefte van de gebruiker, in aard, kwaliteit en 
capaciteit van de systemen. De eigenaar, investeerder of ontwikkelaar is in die gevallen 
de bouwende partij en zal op voorhand een inschatting moeten maken van de behoefte 
van de toekomstige gebruiker.

In het geval van een eerste aansluiting neemt deze bouwende partij contact op met 
de energie- en nutsbedrijven om het pand aangesloten te krijgen op de betreffende 
voorziening. Zodra het pand een gebruiker kent die niet dezelfde is als de bouwer, dan 
zal de gebruiker de aanvraag van een aansluiting bij de netbeheerder overnemen en 
 aanpassen aan zijn wensen. Hierdoor is het proces van het verkrijgen van de juiste 
 aansluitingen voor de betrokken partijen soms verwarrend en is afronding ervan vaak 
pas mogelijk wanneer de gebruiker op het punt staat het pand te betrekken. Een 
bouwer neemt in een vroegtijdig stadium een beslissing over de vraag of en hoe de 
 aansluiting op een energie- of nutssysteem vorm moet krijgen. De bouwer draagt 
hiervan ook de kosten, maar is niet betrokken bij het uiteindelijke gebruik ervan. Dat 
maakt de introductie van bijvoorbeeld duurzame energiesystemen soms moeilijk. 
Systemen die in aanschaf duur zijn en pas in de exploitatiefase winst opleveren voor de 
eindgebruiker, zullen door degene die de aanschaf bekostigt, niet snel gekozen worden. 
Er is met andere woorden bij de besluitvorming in die gevallen niet echt sprake van een 
zogenoemde ’lifecycle’-benadering.

gebruikers

(gemeentelijke)
grondeigenaren

netbeheerders

Driehoek van actoren bij energie- en nutsvoorzieningAfb.9 
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Het belang van de gebruiker van energie- en nutsvoorzieningen is in eerste instan-
tie dat hij kan beschikken over een veilige, betrouwbare en schone voorziening.  
De prijs die hij bereid is te betalen en de kwaliteit die hij wenst, speelt hierbij 
steeds een hoofdrol. In dit licht is het belangrijk te bedenken dat een latere aan-
sluiting op of een latere introductie van een nieuw systeem relatief hoge kosten 
met zich mee kan brengen, wanneer dit gebeurt nadat het gebied is (her)ingericht. 
Bovendien bestaat dan het risico dat er in de ondergrond niet voldoende ruimte is 
om het nieuwe systeem aan te leggen.

Energie- en nutsbedrijven en netbeheerders 
Energie- en nutsbedrijven en hun netbeheerders hebben, wanneer zij een over-
eenkomst hebben met een afnemer, de taak nutsvoorzieningen te leveren. Bij een 
aantal voorzieningen heeft het nutsbedrijf een wettelijk vastgelegde plicht een 
aansluiting te maken en de dienst te leveren tegen de vastgestelde tarieven.

De aard, structuur, werkwijze en het juridisch kader van het nutsbedrijf verschilt 
sterk per voorziening. Zo zijn rioleringsbedrijven vaak gemeentelijke diensten, 
terwijl telecombedrijven beursgenoteerde ondernemingen kunnen zijn. In het 
algemeen kent een nutsbedrijf een commerciële tak, die de overeenkomst met 
de afnemer sluit, een afdeling die de netontwerpen en de aanleg van de kabel-, 
of leidinginfrastructuur verzorgt en een beheerafdeling die het onderhoud van de 
infrastructuur verzorgt.
In het geval van elektriciteit en gas zijn het eigendom van de kabel- en leiding-
infrastructuur en de levering van de energie gescheiden. De elektriciteitskabels en 
de gasleidingen zijn in eigendom van een netbeheerder die een feitelijke monopo-
liepositie heeft. Om die reden staat dit bedrijf onder toezicht van de overheid: de 
Energiekamer. De gebruiker kan de energie betrekken van elke energieleverancier 
in de markt. De levering vindt vervolgens plaats via de infrastructuur van de net-
beheerder. Uiteraard moet de infrastructuur wel geschikt zijn om de gevraagde 
vermogens te transporteren. Voor een deel van het telecommunicatienetwerk 
 bestaat een soortgelijke situatie. Voor alle andere voorzieningen geldt dat de  
kabel- of leidingeigenaar ook de leverancier van de nutsdienst is.

Afhankelijk van het beleid van de netwerkeigenaar vindt het beheer en onderhoud 
van de infrastructuur plaats in eigen beheer of is er sprake van uitbesteding aan 
een andere organisatie. Deze onderhoudsdienst moet tevens in staat zijn om in 
het geval van calamiteiten  snel op te treden en de nutsvoorziening te herstellen.

Zodra de afnemende partij aan de netbeheerder kenbaar heeft gemaakt dat een 
aansluiting op het netwerk van de betreffende nutsvoorziening gewenst is, zal de 
netbeheerder uitzoeken wat het door hem meest gewenste tracé voor een kabel of 
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leiding is om de dienst zo economisch mogelijk te leveren. In bijna alle gevallen is 
het nodig een tracé te zoeken onder of langs de openbare weg.

Gemeentelijke overheid en andere grondbeheerders
De gemeente als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte is de partij die 
het tracé voor kabels en leidingen op haar grond moet toewijzen. Logischerwijs 
is het binnen de gemeentelijke organisatie de afdeling die zich bezighoudt met 
het onderhoud en beheer van de openbare ruimte die dit doet. De netbeheerder 
die kabel- of leidinginfrastructuur wil aanleggen zal daarom in overleg met deze 
 afdeling een tracé moeten zoeken. De beheerder van de openbare ruimte zal daar-
bij proberen het werk met activiteiten van andere netbeheerders te combineren, 
zodat de overlast beperkt blijft.

In het geval van nieuwbouw of herontwikkeling van een (stads)gebied heeft de 
 gemeente in een vroegtijdig stadium, ver voor de bouw, contact met ontwikkelen-
de en bouwende partijen om de inrichting van de openbare ruimte te ontwerpen. 
Binnen de gemeentelijke organisatie is dit de verantwoordelijkheid van de afdeling 
die zich bezighoudt met stadsontwikkeling. Wanneer de gemeente bouwrijpe 
grond levert, betekent dit niet automatisch dat alle kabel- en leidinginfrastructuur 
tot aan de kavelgrens aanwezig is.

Wanneer de gemeente de openbare ruimte (inclusief wegen) opnieuw wil 
 inrichten, betekent dit voor de netbeheerder vaak dat ook aanpassing van kabel- 
en leidingwerk noodzakelijk is. Ook hierover zullen gemeente en netbeheerder met 
elkaar tot overeenstemming moeten komen.

Zoals eerder gemeld is een aantal netbeheerders soms zelf ook onderdeel van de 
gemeentelijke organisatie, zoals een rioleringsdienst of een waterleiding bedrijf. 
Toch zullen ook deze diensten met de afdeling beheer openbare ruimte van hun 
eigen gemeentelijke organisatie tot een vergelijk moeten komen volgens de 
 geldende wet- en regelgeving.

Naast de gemeentelijke overheid als eigenaar en beheerder van de openbare ruim-
te kunnen uiteraard ook andere partijen als grondbeheerder voorkomen. Voorbeel-
den hiervan zijn Rijkswaterstaat, ProRail, Provinciale overheden,  Waterschappen 
en beheerders van tram en metrolijnen. In al die gevallen is het essentieel te 
begrijpen welk belang zij hebben of vertegenwoordigen.
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Transportnetten 1.2.2 
Anders dan bij openbare nutsvoorziening spelen de burgers en bedrijven als aparte 
groep afnemers bij lange transportleidingen geen grote rol. De actoren die een rol 
spelen als het gaat om grote transportverbindingen zijn enerzijds de netbeheerder 
en anderzijds de, meestal gemeentelijke, eigenaar en/of beheerders van de grond. 
De rol van de afnemer, als grootverbruiker, valt samen met die van de netbeheer-
der omdat dit bij transportleidingen meestal één en dezelfde partij is. Van belang 
is vooral de relatie tussen eigenaar van het transportnet en de vele eigenaren van 
de grond waarover het transport over lange afstand plaatsvindt.

Eigendom
In tegenstelling tot de situatie bij sommige openbare energie- en nutsvoorzienin-
gen zijn bij transportleidingen de eigenaren van de te transporteren producten 
vaak ook de eigenaar van de buisleiding. Overigens is dit niet per definitie het 
geval. In een enkel geval maken meerdere partijen gebruik van eenzelfde leiding. 
In alle gevallen geldt dat het op zichzelf geen openbare voorzieningen zijn, in de 
zin dat een ieder, tegen betaling, een aansluiting op zo’n transportverbinding kan 
krijgen. Anderzijds kan zo’n transportleiding wel een deel vormen van een groter 
geheel dat als een openbare voorziening kan worden aangemerkt. Het wel of niet 
aangemerkt zijn als openbare voorziening zegt iets over het maatschappelijk 
belang van de verbinding.

Tracévorming
Transportnetten verbinden (productie)locaties in principe over een grotere afstand, 
zonder aftakkingen. Zij hebben een relatief grotere transportcapaciteit vergeleken 
met kabels en leidingen van de energie- en nutsvoorziening. Belangrijk is te besef-
fen dat zij dus een essentiële rol spelen in de bedrijfsvoering van de gebruiker. 

Het bepalen en vaststellen van een geschikt tracé voor een transportverbinding is 
vaak lastig. Een grote hoeveelheid grondeigenaren, lokale barrières en omgevings-
factoren spelen hierbij een rol. Locale actoren hebben zelden een direct belang bij 
een buisleiding in hun directe omgeving. Vooral aspecten als externe veiligheid en 
de invloed op mens en milieu vragen veel aandacht. 

Voor industrieel buisleidingtransport is in 1985 het Structuurschema Buisleiding 
vastgesteld, waarin tracés voor bijvoorbeeld gastransportleidingen zijn gereser-
veerd. Dit Structuurschema heeft een vervolg gekregen met een Structuurvisie 
Buisleiding, die evenals het eerdere structuurschema verankerd is binnen de 
(nieuwe) Wet op de ruimtelijke ordening .
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Ruimtelijke ordening1.3 

In het voorgaande is al even aangestipt dat de eigenaar of beheerder van de grond 
een belangrijke speler is in het werkveld van kabels en leidingen. Niet alleen 
omdat de kabels en leidingen in zijn grond liggen en er dus ruimte voor moet zijn, 
maar ook omdat de eigenaar of beheerder met ruimtelijk beleid de behoefte aan 
nutsvoorziening en (buis)transport beïnvloedt. Wanneer bijvoorbeeld sprake is 
van de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk of een industrieterrein, ontstaat 
ook behoefte aan kabel- en leidinginfrastructuur. Het gaat in de eerste plaats om 
ruimtelijk beleid ten aanzien van stedelijke ontwikkelingen en ten aanzien van 
verkeer en vervoer. Beide beleidsvelden komen hierna kort aan de orde.

Stedelijke ontwikkeling1.3.1 
Nederland kent een relatief lange traditie van ruimtelijke planvorming. Wat  
betreft de planologie van het stedelijk gebied is de laatste 50 jaren een aantal 
stadia doorlopen. 
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Gedurende de wederopbouw na de oorlog verrezen in de jaren vijftig in hoog 
 tempo de tuinsteden aan de rand van het stedelijk gebied. De oostzijde van 
 Rotterdam, de zuidkant van Den Haag en de westelijke wijken Slotervaart en  
Osdorp van Amsterdam zijn hiervan voorbeelden.

De Derde Nota Ruimtelijke Ordening introduceerde in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw de zogeheten satellietsteden: nieuwe woonsteden als  Zoetermeer, 
Purmerend, Lelystad, Nieuwegein en Almere zagen het licht. In deze steden werd 
in eerste instantie gebouwd in dichtheden van circa 10 tot 30 woningen per 
hectare (RIVM). Gaandeweg werd duidelijk dat de satellietsteden grote forensen-
stromen genereerden. In de jaren tachtig werden nieuwe wijken daarom direct bij 
de grote steden gepland; de VINEX-wijk uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. 
Wijken als Leidse Rijn, Ypenburg, Vathorst, IJburg zijn daar voorbeelden van.  
De gemiddelde woningdichtheid in deze wijken bedraagt 30 tot 60 woningen per 
hectare. De 5e Nota Ruimtelijke Ordening is begin deze eeuw tot stand gekomen 
en pleit voor een verdere benutting van ruimte binnen het bestaande stedelijk 

Zorgvuldig gebruik van Afb.10 

de ondergond kan bijdragen aan 

een duurzame en kwalitatief 

hoogwaardige stad
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gebied,  stedelijke verdichting en meervoudig ruimtegebruik. Niet uitbreiden maar 
‘inbreiden’ luidde het adagium. De tuinsteden uit de jaren vijftig werden verder 
volgebouwd, stationslocaties verdicht en oude industrielocaties herontwikkeld.

De ontwikkeling van de stedelijke planologie is van belang voor de kabel- en 
 leidinginfrastructuur: ondergrondse netwerken moeten gelijktijdig mee-
 ontwikkelen. Hoe hoger de stedelijke dichtheid, hoe groter ook de dichtheid van 
ondergrondse netwerken.

Floor Space Index (FSI)

Een maat voor stedelijke dichtheid is de zogeheten Floor Space Index (FSI), het 

 quotiënt van het bruto-vloeroppervlak in de gebouwen (wonen, werken, voorzieningen) 

en het totale (grond)oppervlak van het te ontwikkelen gebied. Bij 60 woningen per 

hectare is de FSI ongeveer 1 als de woning gemiddeld 100 m² is. Grofweg geldt dat bij 

een stedelijke dichtheid met een FSI≤1 de aanleg van kabel- en leidingnetwerken nog 

mogelijk is op traditionele wijze. Bij hogere dichtheden is de openbare ruimte te krap 

om elke nutsvoorziening op traditionele manier een eigen plekje te geven. Dan is het 

nodig bundeling van de kabels en leidingen te overwegen.

Merkwaardig genoeg wordt het benodigde programma aan energie- en nuts-
voorzieningen zelden in een vroegtijdig stadium in de ruimtelijke plannen 
 meegenomen. Meestal wordt dit ingepast nadat de plannen zijn vastgesteld en 
meestal levert dat ook geen probleem op. Naarmate de bouwdichtheid echter 
groter is en de bereikbaarheid over de weg kritiek wordt, gaat dit wringen.  
In die gevallen is het verstandig al in een vroegtijdig stadium ook de ruimte onder 
het maaiveld te betrekken bij de eerste planvorming. Kabels en leidingen moeten 
dan namelijk ruimtelijk ’concurreren’ met andere ondergrondse voorzieningen 
zoals parkeergarages, boomwortelruimte, open water, metrotunnels, winkelcentra, 
en dergelijke. Overigens gaat het bij die ruimtelijke plannen dan niet alleen om 
de kabels en leidingen, maar ook om (ondergrondse) ruimte voor de bijkomende 
voorzieningen zoals transformatorstations, rioolgemalen en dergelijke.

Interessant is ook te beseffen dat de kosten voor de aanleg van de openbare 
nutsvoorzieningen, met uitzondering van de riolering, meestal niet in de grond-
exploitatierekening van een gebiedsontwikkeling voorkomt. Dit terwijl de omvang 
van deze kosten naar schatting wel 10% van de omvang van de totale grond-
kosten kan bedragen. Met andere woorden: het is een kostenpost die groot genoeg 
is om rekening mee te houden. Het gevolg van het feit dat deze post niet in de 
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 grondexploitatie voorkomt, is dat bij de planvorming geen rekening met de kabels 
en leidingen wordt gehouden. Niet in ruimtelijke zin, maar ook niet in financiële 
zin. Daar waar ruimte schaars is, is deze ook kostbaar. In die gevallen bestaat er 
dus een direct verband tussen de ruimtelijke en financiële consequenties van het 
inpassen van kabel- en leidinginfrastructuur.

Spaghetti in de ondergrond?

De netbeheerder en de grondbeheerder (meestal de gemeente) hebben belang bij 

een inzichtelijke situatie onder het maaiveld. De registratie van kabels en leidingen en 

informatievoorziening over hun ligging dragen daaraan bij. In theorie en op papier ziet 

het er dan overzichtelijk uit. De werkelijke toestand onder de grond blijkt echter nogal 

eens verwarrend. Kabels en leidingen liggen vaak niet volgens het standaardprofiel.  

Ook kunnen tekeningen onvolledig, onjuist, verouderd of lastig te interpreteren 

zijn: kabels en leidingen liggen niet op de aangegeven plaats, de diepteligging klopt 

niet, niet alle kabels en leidingen zijn aangegeven en er zijn appendages die niet op 

 tekeningen voorkomen, zoals handholes, inspectieputten, afsluiters, expansielussen. 

Het geheel komt, met name in stedelijk gebieden, nogal chaotisch over en diverse 

partijen hebben het dan ook wel aangeduid als ‘spaghetti in de ondergrond’. 

Spaghetti in de ondergrond: werkzaamheden onder bestaande kabels en leidingen.Afb.11 
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Ruimtelijke ordening en kabels en leidingen ontmoeten elkaar ook wanneer het 
gaat om de ruimtelijke inpassing van lange transportverbindingen voor bijvoor-
beeld hoogspanningslijnen en gastransportroutes. Deze ‘ontmoeting’ krijgt op het 
niveau van structuurvisies op landelijk niveau ruimtelijk vorm. Voor hoogspan-
ning bestaat een Structuurvisie Energie Voorziening en voor buisleidingtransport 
bestaat een Structuurvisie buisleidingtransport. Deze structuurvisies hebben een 
wettelijke status en lagere overheden hebben rekening te houden met de ruimte-
lijke reserveringen die in deze visies zijn vastgelegd. Ook in de stedelijke structuur-
visies moet sinds 2008 de ondergrond worden betrokken. Het COB is een van de 
partijen die onderzoek verricht naar de wijze waarop kabel- en leidinginfrastruc-
tuur daarin een plaats kan krijgen.

Verkeer en vervoer1.3.2 
Kabel- en leidinginfrastructuur raakt het ruimtelijk beleid ten aanzien van verkeer 
en vervoer in twee opzichten. In de eerste plaats vanwege de ruimtelijke inpassing 
van de kabel- en leidingnetwerken onder of langs bovengrondse verkeersaders.  
In de tweede plaats speelt de beleidsoverweging om buisleidingtransport als 
transportmodaliteit verder te benutten om ruimte bij andere vervoersmodaliteiten 
te creëren. 

De kabel- en leidinginfrastructuur kent, net als weg- en railvervoer, lucht- en 
scheepvaart, de netwerkstructuur van een vervoersmodaliteit. Zij is alleen niet 
direct zichtbaar, maar ligt onder de grond, vaak onder of langs de weginfrastruc-
tuur. In vroeger tijden werden sommige netwerken bovengronds aangelegd, 

In vroegere tijden werden sommige kabels bovengronds aangelegdAfb.12 
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zoals elektriciteit- en telefoonkabels, maar in de loop der tijd zijn deze netwerken 
grotendeels ook ondergronds gegaan: ‘verkabeld’. De reden hiervoor ligt vooral in 
de betrouwbaarheid. Ondergronds liggen de kabels beter beschermd tegen wind, 
takken en andere oorzaken van beschadiging. De ondergrond biedt meer veiligheid 
maar ook koeling. Dit laatste is bijvoorbeeld relevant in het geval van drinkwater 
en elektriciteit. Dat het ondergronds leggen van kabels en leidingen een sterke 
 verbetering van het stadsgezicht met zich mee bracht, zal ongetwijfeld ook een 
positieve rol hebben gespeeld.

Het is niet overdreven te stellen dat onder elke weg of straat ongeveer tien verschil-
lende kabel- of leidingsystemen liggen voor de diverse functies. Daar waar boven-
gronds de weg een hoofdfunctie in het wegennetwerk vervult, vervult de ondergrond-
se kabel- en leidinginfrastructuur in veel gevallen óók een hoofdfunctie.

Met de toenemende mobiliteit en de verdere benutting van de verkeer- en 
 vervoersinfrastructuur, veranderen ook de capaciteits- en beschikbaarheidseisen 
waaraan deze (weg)infrastructuur moet voldoen. In potentie kan dit conflicteren 
met de ontwikkeling van de kabel- en leidinginfrastructuur. Vooral als het gaat om 
aanleg of herstelwerkzaamheden aan de belangrijke hoofdaders van deze 
 netwerken, kan ernstige verkeershinder het gevolg zijn. Recente berekeningen 
(COB-O15, zie literatuurlijst) tonen aan dat de maatschappelijke kosten van 
verkeerscongestie, met name op drukke hoofdwegen, snel oplopen. Het kan 
daarom gerechtvaardigd zijn te investeren in het aanbrengen van voorzieningen 

Bundeling van kabels en leidingen – Vivaldi, Zuidas AmsterdamAfb.13 
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om weg opbrekingen te voorkomen of te beperken. Op een aantal plaatsen in ons 
land heeft dit geleid tot studies naar en de realisatie van kabel- en leidingtunnels, 
met het doel om de interactie tussen ondergrondse en bovengrondse infrastruc-
tuur te beperken. 

Bij het bepalen van de mogelijke rol die leidingtransport kan spelen in het 
 verkeers- en mobiliteitsvraagstuk komt een tweetal vragen prominent op de 
voorgrond. Enerzijds gaat het om de mogelijkheden om nog meer gevaarlijke stof-
fen (die nu over de weg, het spoor of het water gaan) per buisleiding te vervoeren. 
Anderzijds staat de vraag centraal of goederentransport (stukgoed), in welke vorm 
dan ook, via buisleidingen kan plaatsvinden. Tot op heden is dat laatste niet het 
geval. Voor een dergelijke ‘modalshift’ zijn niet alleen aanzienlijke technische 
ontwikkelingen nodig, maar ook omvangrijke investeringen (vele miljarden) in de 
leidinginfrastructuur. Met name de hoge investeringen in het begin vormen een 
hindernis om een dergelijke verandering te bewerkstelligen. De COB-publicatie 
’Inleiding Ondergronds Bouwen’ gaat hier verder op in.

Gebruik van de ondergrond1.4 

Met uitzondering van de hoogspanningslijnen, liggen alle kabels en leidingen in 
de ondergrond. Het is dan ook nuttig begrip te hebben van dat wat zich nog meer 
in die ondergrond afspeelt. De andere functies van de ondergrond kunnen van 
invloed zijn op het werkveld van kabels en leidingen en andersom. Deze paragraaf 
gaat daarom in op het gebruik van de ondergrond in brede zin.

Functies van de ondergrond1.4.1 
Onder meer door het COB is onderzoek gedaan naar de diversiteit in functies van 
de ondergrond en de kans dat deze functies met elkaar (zullen) conflicteren.  
Eén van de conclusies van de onderzoeken is dat de ondergrond een multi-
functioneel karakter heeft en dat het gebruik van de ondergrond snel groeit. Dit 
heeft tot gevolg dat de verschillende functies potentieel vaker zullen conflicteren. 
Dit zal vooral het geval zijn in dichtbevolkte gebieden, zoals de Randstad. Een 
duurzaam gebruik van de ondergrond vereist daarom een integrale benadering 
die mogelijk via de ruimtelijke ordening kan worden bereikt. Ook is geconstateerd 
dat een drietal zaken de totstandkoming van een dergelijke integrale  benadering 
belemmert. De eerste belemmering is gelegen in het feit dat de ondergrond 
het werkterrein is van vele specialisten die elkaars werk niet voldoende begrij-
pen of interessant vinden. In de tweede plaats is er sprake van een gebrek aan 
goede gereedschappen voor de uitwisseling van data en visualisaties. Een derde 
 belemmering ten slotte is gerelateerd aan de tendens om zaken als water, 
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energie, grond en ruimte als aparte beleidsterreinen te behandelen.
Verschillende partijen hebben gepoogd een overzicht te bieden van de functies 
van de ondergrond. Het COB heeft in het rapport B212 de functionaliteit van de 
ondergrond als volgt gecategoriseerd:

Draagfunctie;•	
Archieffunctie;•	
Bergingsfunctie;•	
Transportfunctie;•	
Verblijfsfunctie;•	
Productiefunctie.•	

Draagfunctie
De ondergrond fungeert als drager van alles wat zich boven maaiveld bevindt.  
Het is van belang te beseffen dat de aanleg of het falen van kabel- en leiding-
infrastructuur deze draagfunctie negatief kan beïnvloeden. Zo kan het graven 
van een sleuf de stabiliteit van panden in de directe omgeving van de sleuf in 
gevaar brengen. Het falen van een waterleiding kan de stabiliteit van een dijk- 
of weglichaam bedreigen. Maar ook andersom kan het aanbrengen van een 
 draagconstructie, bijvoorbeeld een damwand of een heipaal, de kabel en leiding-
infrastructuur beschadigen. Kortom de draagfunctie van de grond heeft een 
 serieuze interactie met de ruimtelijke claim voor kabels en leidingen in de grond.

Archieffunctie
De archieffunctie van de ondergrond heeft betrekking op in de ondergrond aanwe-
zige  archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De archief-
functie van de bodem is veelal wettelijk beschermd en kan beperkingen opleveren 
bij de aanleg van kabels en leidingen. Dit is weliswaar een punt van aandacht maar 
zal alleen in bijzondere gevallen een serieus conflict van belangen opleveren.

Bergingsfunctie
De bergingfunctie betreft naast de diepe mijnbouwkundige reserves ook de 
 ondergrond als (drink)waterreservoir. Tegenwoordig zijn ook de opslag van CO2 en 
koude- en warmteopslag in zwang. Ook zij vallen in deze categorie. Voor kabel- en 
leidinginfrastructuur is deze functie relevant omdat zij meestal ontsloten wordt 
door middel van een leidingnetwerk.

Transportfunctie
De transportfunctie omvat onder meer het domein van kabels en leidingen, maar 
ook van de grotere tunnelwerken. Binnen deze functie doet zich steeds vaker een 
ruimteconflict voor. Vooral grote tunnelwerken leiden tot grootschalige verlegging 
van kabels en leidingen.
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Verblijfsfunctie
De verblijfsfunctie betreft niet alleen het bodemleven zoals zich dat natuurlijk 
voordoet, maar ook de trend om ondergrondse bouwwerken zoals parkeergarages, 
kelders, opslagruimten, sportzalen en winkelcentra aan te leggen. Ook hier geldt 
dat dit potentieel ruimtelijk conflicteert is met de ruimtevraag voor kabels  
en leidingen.

Productiefunctie
De productiefunctie heeft onder meer betrekking op de rol van de ondergrond als 
voedingsbodem voor de landbouw en natuur. Deze functie is misschien nog wel 
het minst bedreigend voor kabels en leidingen. Al kan aanleg of falen van kabel- en 
 leidingwerk landbouw of natuur schaden. En andersom kunnen landbouwwerk-
tuigen kabels en leidingen beschadigen.

Andere onderzoekers dan het COB hebben andere indelingen van de functies van 
de ondergrond gemaakt. In alle gevallen komt het erop neer dat de ondergrond 

Doorsnede geologie van NederlandAfb.14 
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zeer uiteenlopende functies heeft. Deze zeer uiteenlopende functies leiden ertoe 
dat vele partijen - afhankelijk van de maatschappelijke rol die zij spelen - een 
geheel andere perceptie van de ondergrond hebben.

Opbouw van de ondergrond1.4.2 
Omdat de ondergrond het medium is waarin de kabels en leidingen liggen, is een 
korte beschrijving van de opbouw van de ondergrond in Nederland op zijn plaats.
Anders dan in alle andere Europese landen komt in Nederland, met uitzondering 
van Zuid-Limburg, geen gesteente voor en liggen kabels en leidingen dus altijd 
in losse grond: zand, klei of veen. Dit maakt het graven van een sleuf relatief 
 eenvoudig, maar de stabiliteit van de sleuf is wel kwetsbaarder.

In het noorden en westen van ons land liggen de stevige zandgrondlagen (vaak 
aangeduid met de geologische naam Pleistoceen) ver onder het maaiveld, tussen 
circa 10 tot 20 meter onder NAP. De kabels en leidingen liggen daar boven in 
slappe klei- en veenlagen (vaak aangeduid met de geologische naam Holoceen) 
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die met de tijd inklinken. Hierdoor zakt ook het kabel- en leidingwerk. De snelheid 
waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de grond-
opbouw, de (verkeers)belasting, ophogingen en bemalingen. In sommige gebieden 
is een zakking van 1 millimeter per jaar niet ongewoon.

Wanneer de kabel- en leidinginfrastructuur absoluut niet mag verzakken, is het 
nodig de infrastructuur te onderheien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepaalde 
transportriolen waarbij het verhang door zakking zou kunnen worden verstoord.

Grondwater1.4.3 
In het laaggelegen noorden en westen van ons land speelt met betrekking tot de 
kabel- en leidinginfrastructuur naast de grondgesteldheid ook de grondwater-

Doorsnede hydrologie  van Nederland Afb.15 
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huishouding een belangrijke rol. In dit deel van ons land bestaat in stedelijk gebied 
de bovenste laag van de ondergrond uit ophoogmateriaal als zand en puin. Hierin 
staat het vrije, zogeheten freatische grondwater op circa 0,5 meter onder het 
maaiveld. De grondwaterspiegel komt omhoog wanneer regenwater in de grond 
infiltreert. De grondwaterspiegel zakt naarmate het grondwater kan afstromen 
naar open water. De mogelijkheid voor het grondwater om af te stromen naar open 
water is dus belangrijk om grondwateroverlast te voorkomen. De aanwezigheid van 
ondergrondse constructies of grote hoeveelheden aan kabels en leidingen kan  
dit bemoeilijken.

In de lager gelegen polders wordt de grondwaterspiegel kunstmatig op 0,5 meter 
onder maaiveld gehandhaafd door het waterpeil in de sloten door middel van 
bemaling laag te houden.
In het noorden en westen van ons land bestaat de ondergrond tot circa 10 á 20 
meter diepte uit klei-, fijn zand- en veenlagen , waar het grondwater niet gemak-
kelijk doorheen stroomt. Daaronder, in de eerste zandlaag, kan het grondwater 
weer beter stromen. Met name in en naast diep gelegen polders of in de buurt van 
bouwputten kan de waterdruk in dit zogenaamde eerste watervoerende pakket 
aanzienlijk afwijken van het waterpeil van het vrije grondwater. Het doorboren van 
afsluitende klei- of veenlagen kan hierdoor zeer ongewenste effecten hebben en 
moet dus voorkomen worden.

Bodemverontreiniging1.4.4 
Door allerlei menselijke activiteiten zijn in de loop der jaren – soms eeuwen – op 
veel plaatsen milieuvreemde stoffen in de bodem terechtgekomen. Soms dient of 
diende de bodem letterlijk als stortplaats.
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is het bewustzijn gegroeid dat dit een 
onwenselijke situatie is die een bedreiging kan vormen voor mens en milieu. 
Sindsdien is er veel kennis ontwikkeld over het gedrag van milieuvreemde stoffen in 
de ondergrond en het grondwater. Tegelijkertijd is ook meer inzicht verkregen in de 
risico’s voor mens en milieu.

De meeste verontreinigingen bevinden zich in de bovenste lagen van de onder-
grond, tot enkele meters onder het maaiveld, dus op dezelfde diepte waar ook de 
meeste kabel- en leidinginfrastructuur ligt. In bijzondere omstandigheden kunnen 
verontreinigen ook op veel grotere diepte voorkomen.

Voor kabels en leidingen is de aanwezigheid van bodemverontreiniging relevant, 
bijvoorbeeld omdat het de mogelijkheid van werken in de grond beperkt. Daarnaast 
tasten sommige stoffen de kabel- en leidinginfrastructuur aan, of kunnen ze in het 
geval van drinkwater zelfs het product dat de leidingen vervoeren verontreinigen.  
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Dit speelt niet alleen op het land, maar ook in het water. Veel waterbodems zijn 
sterk verontreinigd en sanering ervan is zeer kostbaar. Het gevolg is dat het  leggen 
van kabels of leidingen in de waterbodem, voor bijvoorbeeld een kruising van een 
waterweg, zeer kostbaar of zelfs onmogelijk is. Technieken als horizontaal  gestuurd 
boren kunnen dan uitkomst bieden, omdat het hiermee mogelijk is onder de 
verontreiniging door te boren. Belangrijk daarbij is echter wel te voorkomen dat 
mogelijke verontreinigingen zich niet via het boorgat verder verspreiden. 

Grondverbetering1.4.5 
Wanneer de ondergrond niet de gewenste eigenschappen bezit voor het uitvoe-
ren van een bepaalde activiteit, is het nodig om de grondeigenschappen aan te 
passen: grondverbetering. De kreet grondverbetering kan verwarrend zijn. In de 
bollenteelt bijvoorbeeld heeft grondverbetering betrekking op het ploegen van zand 
door kleigrond. In de wegenbouw betekent grondverbetering dat zettinggevoelige 
grond in het wegtracé wordt vervangen door zand, lichte ophoogmaterialen. Of 
dat de  bestaande grond wordt verdicht en behandeld zodat er na aanleg van de 
weg minder zakking zal optreden. In de hydrologie zal grondverbetering betekenen 
dat de  permeabiliteit van de grond wordt vergroot door een ander soort zand aan 
te brengen, zodat het grondwater beter kan afstromen. Grondverbetering voor de 
aanleg van kabel- en leidinginfrastructuur komt neer op het vervangen van de grond 
door zand waarin geen materialen aanwezig zijn die bij opvullen van de sleuf en het 
belasten van de grond de kabel of leiding kunnen beschadigen.

Duurzame ontwikkeling1.5 

De ontwikkelingen rond duurzaamheid hebben hun weerslag op het werkveld van 
kabels en leidingen. Kabel- en leidinginfrastructuren kunnen een bijdrage leveren 
aan het bereiken van de gestelde duurzaamheiddoelen. Tegelijkertijd stellen deze 
doelen soms specifieke, nieuwe eisen aan de bestaande netwerken, waardoor 
 aanpassingen nodig zijn. In deze paragraaf wordt kort op ingegaan op de relatie 
tussen duurzame ontwikkeling en kabels en leidingen.

People, Profit, Planet1.5.1 
Het principe van duurzame ontwikkeling is door Brundtland als voorzitter van de 
World Commission on Environment and Development in 1987 als volgt gedefi-
nieerd: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereld-
bevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken 
om in hun behoeften te voorzien.’
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Later heeft dit principe zijn beslag gekregen in de drie deelprincipes: People, Profit, 
Planet om aan te geven dat het bij duurzame ontwikkeling draait om mensen en 
sociale omstandigheden, om economische vitaliteit en om het natuurlijke milieu.

Inmiddels heeft het begrip duurzame ontwikkeling in zijn brede context vele 
gedaanten en toepassingen gekregen. Er bestaat een breed draagvlak voor, maar 
de concrete uitwerking is vaak nog punt van veel discussie. Zo pleit de ene partij 
voor het afvangen van CO2 en opslag daarvan in de bodem als duurzame oplos-
sing, terwijl de andere partij aangeeft dat alleen energiebesparing een duurzame 
maatregel is.

Aangezien de kabel- en leidingnetwerken vaak onderdeel zijn van systemen die 
bijdragen aan een goede en gezonde samenleving, sociale omstandigheden en 
een vitale economie, kunnen zij een rol spelen in het ontwikkelen van een meer 
duurzame samenleving. Daarnaast kunnen zij ook een belangrijke rol spelen bij 
het verder mobiliseren van hernieuwbare hulpbronnen om zo de belasting van het 
natuurlijk milieu te beperken. Denk hierbij vooral aan het duurzaam gebruik van 
water, energie en ruimte. De volgende paragrafen lichten dit toe.

Duurzaam watersysteem1.5.2 
Het streven naar een duurzame waterhuishouding heeft met name in de riole-
ringswereld recent al tot de nodige veranderingen geleid. Waar in het verleden al 
het water via één rioolsysteem werd afgevoerd, is nu in toenemende mate sprake 
van gescheiden afvoer. Het afvalwater gaat naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie 
(RWZI), terwijl het hemelwater zoveel mogelijk direct, of via een bezinkbak, naar het 
open water wordt afgevoerd. Deze gescheiden afvoer heeft een aantal voordelen:

er is minder transport van water nodig;•	
de RWZI functioneert beter, omdat het aangeboden afvalwater minder  •	
verdund is;
berging van hemelwater vindt zoveel mogelijk plaats in de buurt waar het valt.•	

Gescheiden afvoer betekent wel dat er meerdere rioleringstelsels een plaats in de 
ondergrond moeten krijgen. Soms liggen in extreme gevallen vier systemen in de-
zelfde straat in de grond: het afvalwater-verzamelriool, het afvalwater-persriool, het 
schoonhemelwaterriool en het vuilhemelwaterriool. Ook betekent gescheiden af-
voer dat op verschillende plaatsen de aanleg van ondergrondse bezinkbakken nodig 
is om het vuilhemelwater te zuiveren, voordat het in het open water terechtkomt.

Duurzame energiesystemen1.5.3 
Duurzame ontwikkeling heeft een groot effect op de energiesector. Elke ontwikke-
ling op dit vlak heeft direct effect op de kabel- en leidinginfrastructuur. De belang-
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rijkste ontwikkeling is het terugdringen en beheersen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. De noodzaak hiertoe dringt zich op omdat deze bronnen hoe dan 
ook eindig zijn, om de CO2-uitstoot te beperken en om ‘last but not least’, minder 
afhankelijk te zijn van landen die over voorraden fossiele brandstoffen beschikken.

Het meest in het oog springend in dit perspectief is de recente sterke groei van 
stadsverwarmingsnetwerken en koude-warmteopslag in de bodem. Beide syste-
men vervangen de traditionele aardgas- en elektriciteitsvoorziening om gebouwen 
te verwarmen en te koelen. Het gevolg hiervan is uiteraard ook dat de aanleg van 
extra hoeveelheden leidinginfrastructuur in de ondergrond nodig is.

Duurzaam ruimtegebruik1.5.4 
‘Ruimte voor water’, ‘ruimte voor de natuur’, ‘ruimte voor kwaliteit’; het zijn 
 allemaal motto’s die voortkomen uit het streven naar duurzaam ruimtegebruik 
in een leefbare en veilige omgeving. Dit leidt er in een aantal gevallen toe dat ook 
onder het maaiveld de noodzaak ontstaat om zo efficiënt mogelijk met de ruimte 
om te gaan.

Waar tot voor kort kabel- en leidingwerk op gepaste afstand (de ‘dagmaat’), 
horizontaal, op verschillende dieptes, naast elkaar in de grond gelegd kon worden, 
is nu soms niet meer zondermeer mogelijk. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de 
nauwkeurigheid van de ligging van kabels en leidingen veel nauwkeuriger moet 
gebeuren, zowel in ontwerp van het tracé, als tijdens de aanleg én in de registratie 
ervan. Dan is het mogelijk ruimten optimaal in te richten en onnodige schade te 
voorkomen. Als dat niet voldoende is, is een vorm van bundeling van de kabel- en 
leidinginfrastructuur een mogelijkheid, bijvoorbeeld in een tunnel of een pakket 
vooraf aangelegde mantelbuizen. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor andere 
ondergrondse claims.

Marktordening1.6 

De aanleg en het gebruik van kabel- en leidingnetwerken brengt kosten met zich 
mee die op een of andere manier opgebracht moeten worden. De (meer of minder 
gestructureerde) manier waarop de vraag en het aanbod van kabel- en leiding-
infrastructuur bij elkaar gebracht wordt en hoe daarbij een prijs ontstaat, is hier 
samengevat met het begrip marktordening 

Europese ontwikkeling1.6.1 
De ontwikkeling van de Europese Unie is in de loop der jaren van invloed geweest 
op de ordening van marktpartijen in het werkveld van kabels en leidingen. Het 
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streven van de EU is erop gericht een gelijk speelveld voor alle marktpartijen te 
creëren. Burgers en bedrijven mogen met andere woorden niet onnodig afhanke-
lijk zijn van één aanbieder. Daarnaast moeten nieuwe aanbieders de markt kunnen 
betreden en kunnen concurreren.

Het type markt verschilt afhankelijk van de kabel- en leidingnetwerken. Daardoor 
is het niet mogelijk een eenduidige schets te geven van de marktordening voor 
alle kabels- en leidingeigenaren. Daarbij komt dat de ontwikkelingen hierin nog in 
volle gang zijn. Zo is de splitsing van elektriciteitkabelnetwerken van elektriciteits-
leveranciers op Europees en nationaal niveau nog een heftig discussiepunt.

In algemene zin draait het in de discussie over infrastructurele netwerken om de 
vraag wie zeggenschap heeft over de infrastructuur, het kabel- of leidingnetwerk 
en wie hiervan gebruik mogen maken. Naar analogie met het spoor: wie gaat er 
over de railinfrastructuur en wie mogen er treinen laten rijden. Begrijpelijkerwijs 
gaat het dan niet alleen over allerlei technische compatibiliteitskwesties, maar 
vooral over contractuele en financiële relaties en de transparantie daarvan. En last, 
but not least speelt hier de vraag welk onderdeel de overheid voor rekening neemt/ 
reguleert en welk deel de vrije markt toekomt.

Liberalisering1.6.2 
In het domein van de industriële transportleidingen heeft de vrije markt de 
 volledige zeggenschap over de aanleg en het gebruik van de leidinginfrastructuur. 
Belangrijke investeringen in nieuwe leidinginfrastructuur zijn hier dan ook alleen 
te verwachten wanneer dit op relatief korte termijn rendement oplevert. In het 
gedachte-experiment van een modalshift in het goederentransport van weg verkeer 
naar buisleidingtransport zal een transporteur niet snel besluiten in een zeer 
kostbare buisleiding te investeren, zolang hij relatief goedkoop gebruik kan maken 
van de openbare weg. Om dit te ondervangen zou de overheid kunnen investeren 
in de leidinginfrastructuur om die vervolgens tegen een vergoeding ter beschikking 
te stellen aan de transporteur. Hier dringt zich de filosofische vraag op of de leiding 
het equivalent is van de vrachtwagen (het vehikel) of van de weg (de infrastructuur). 

In het domein van de openbare nutsvoorzieningen speelt van oudsher de vraag 
in hoeverre het mogelijk is de voorziening in primaire levensbehoeften te libera-
liseren.  Vragen die daarbij spelen zijn bijvoorbeeld of het gaat om een collectief 
goed of een marktgoed, in hoeverre de goederen verhandelbaar zijn en of er sprake 
is van keuzevrijheid. Ook hierover bestaan binnen de EU de nodige (historisch 
gegroeide) verschillen. De EU probeert hierin stap voor stap enige harmonisering 
te bewerkstelligen met als doel het creëren van één open economie.
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De markt voor elektronische datacommunicatie is volledig geliberaliseerd. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw, met de komst van internet en mobiele telefonie, 
zijn de staatstelefoonbedrijven geprivatiseerd en is het marktpartijen via aparte 
wetgeving mogelijk gemaakt eigen netwerken aan te leggen en te exploiteren.  
De explosieve groei van de behoefte aan datacommunicatie en de relatief lage  
kosten van de aanleg van moderne netwerken, hebben geleid tot een sterke 
groei van het aantal ondergrondse telecommunicatiekabels. Een aanzienlijk deel 
 hiervan bleek overigens later overbodig en ligt dus (voorlopig) in de grond zonder 
dat het gebruikt wordt.

In het geval van de energievoorziening bestaat sinds 1996 bij de elektriciteits- en 
gasvoorziening een strikte splitsing tussen infrastructuur van kabel- en leidingnet-
werken en de levering van de energie in de vorm van elektriciteit en gas. In principe 
zijn de kabel- en leidingnetwerken in handen van een onafhankelijke netbeheerder 
die weer onder overheidstoezicht staat. Elke marktpartij is gerechtigd via deze 
netwerken energie te leveren aan burgers en bedrijven. In theorie kan de gemeente 
via een aanbestedingsprocedure de partij selecteren die voor langere tijd het recht 
krijgt deze kabel- en leidingsystemen in een nieuw te ontwikkelen gebied aan te 
leggen en te exploiteren, uiteraard binnen het regime van de toezichthouder.

Privaat of publiek eigendom van kabel- & leidingnetwerken is sinds jaar en dag  Afb.16 
onderwerp van politiek debat



Kabels, leidingen en buistransport

49 

Het andere deel van de energienetwerken, zoals netwerken voor stadsverwarming 
en koude/warmteopslagsystemen wordt volledig aan de vrije markt  overgelaten, 
maar met vrijwillig overheidstoezicht. Energiened en het Ministerie van 
 Economische Zaken hebben een convenant gesloten, waarin onder andere is vast-
gelegd dat de prijsniveaus niet boven het niveau zullen liggen waarvan sprake zou 
zijn in het geval van een conventionele aansluiting: het zogeheten ’Niet Meer Dan 
Anders’-principe. Degene die het initiatief neemt om te investeren in de aanleg 
van dergelijke netwerken is ook degene die de energie levert. De netwerkbeheerder 
is daarmee ook verantwoordelijk voor de inkoop en levering van de energie.

Anders dan in landen als Frankrijk en Engeland is de drinkwatervoorziening, net als 
de gehele rioleringssector, in ons land voor 100% een overheidsaangelegenheid.




