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HOOfdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1 

1.1 Aanleiding en doel van het rapport
Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote uitdaging. 
Er liggen veel claims op de beschikbare ruimte en projecten moeten aan steeds meer eisen voldoen 
(denk aan compensatieregelingen voor water en bomen), waardoor de inpassing van kabels en leidingen 
steeds ingewikkelder wordt. 'Alles aan de kant' is een vaak gehanteerde methode, maar in een drukke 
stad is dat eenvoudiger gezegd dat gedaan. En als het een geïntegreerde oplossing wordt, neemt het 
aantal aspecten en stakeholders om rekening mee te houden (verkeer, milieu, bedrijfsleven…) nog verder 
toe. En hoe organiseer je uiteindelijk dat wat je wilt? 

In de praktijk blijkt dat er niet één juiste aanpak is; er zijn er vele! Op het COB-congres van 2016 
presenteerden drie grote projecten drie totaal verschillende aanpakken voor het omgaan met kabels 
en leidingen. dit was voor het COB-netwerk aanleiding om een onderzoeksproject op te starten 
waarin ervaringen vanuit praktijkprojecten worden uitgewisseld. Zijn hier lessen uit te leren? Het COB-
netwerk wil toewerken naar een wereld waarin kabel- en leidinginfrastructuur geen bedreiging meer is, 
maar juist meerwaarde biedt voor de betrokken partijen. Het samenbrengen van ervaringen kan hier 
een belangrijke bijdrage aan leveren.

de eerste stap in het project was een inventarisatie: wat gebeurt er nu echt in grote praktijkprojecten, 
bekeken vanuit het perspectief van de opdrachtgever, de opdrachtnemer, de netbeheerder en de aan-
nemer van de verleggingen. Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen? dit rapport bevat de 
uitkomsten van deze inventarisatie.

1.2 Werkwijze
Op 25 januari 2017 vond de startbijeenkomst plaats bij het COB op de Bouwcampus in delft. Met 
de deelnemers is een inventarisatie gemaakt van potentiële praktijkprojecten die geschikt zijn om te 
onderzoeken. de projecten werden aangeleverd door verschillende opdrachtgevers. In groepjes is ge-
keken naar de kansen en verschillende vormen van aanpak. Vanuit de startbijeenkomst is samen met 
een aantal actieve deelnemers een kernteam samengesteld (zie COLOFON). Het kernteam bestaat uit 
leden van Havenbedrijf Rotterdam, de gemeenten den Haag en Amsterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, 
Antea Group, Hompe en taselaar, Movares en Vu Amsterdam. Het kernteam heeft op basis van de 
gedefinieerde uitgangspunten (zie kader) zes projecten geselecteerd:

•	 Ombouw Amstelveenlijn

•	 Omlegging Badhoevedorp

•	 Gaasperdammerweg

•	 Rotterdamsebaan

•	 spoorzone delft 

•	 OBsP Leiden

Figuur 1 / Ope

Uitgangspunten

Voor de selectie van de projecten heeft het kernteam de volgende criteria aangehouden:

•	 Uitvoeringsbudget van minimaal 50 miljoen euro.

•	 Uitgevoerd in een stedelijke omgeving.

•	  Naast de opdrachtgever en de aannemer(scombinatie), zijn minimaal vier netbeheerders betrokken.

•	 Diversiteit in type projecten: weg en spoor.

•	 Diversiteit in fasen van uitvoering: planfase, voorbereiding, uitvoering, gereed.

•	 Diversiteit in aanpak van de kabels- en leidingencoördinatie.
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Bij de geselecteerde projecten is het onderzoek uitgevoerd op basis van interviews. de personen in het 
kernteam kregen elk een project toegewezen om gesprekken bij te voeren, een project dat nog onbekend 
was bij het kernteamlid. Aangezien de kernteamleden zelf ook actief zijn in praktijkprojecten, kon 
het zijn dat een interviewer van het ene project, de geïnterviewde was bij het andere project. Op deze 
manier ontstond er kruisbestuiving tussen professionals, waardoor de interviews al een leermoment 
op zichzelf vormden. 

Voor de interviews is door het kernteam een concept-vragenlijst samengesteld. Het project Amstel-
veenlijn (zie PARAGRAAF 2.1) is als pilot gebruikt om deze vragenlijst te testen. uit de pilot bleek dat de 
vragenlijst te breed was, waardoor de interviews te lang duurden en de vragen niet voldoende gericht 
waren. de vragenlijst is daarom aangepast naar een 'topiclijst', waarmee een interview meer op de 
persoon en zijn of haar bevindingen werd gericht.

Na de interviews zijn de verslagen door het kernteam naast elkaar gelegd om gemene delers te 
bepalen en inzichten te vinden waar toekomstige projecten profijt van kunnen hebben.

1.3 Structuurbeschrijving
•	 HOOFDSTUK 2 geeft een korte beschrijving van de onderzochte praktijkprojecten en geeft aan welke 

interviews er gehouden zijn. u vindt hier ook de namen van de interviewers en geïnterviewden.

•	 HOOFDSTUK 3 beschrijft de inzichten die uit de interviews naar voren zijn gekomen. Ze zijn gerang-
schikt in zes thema's: organisatie, categorisering, informatievoorziening, timing, belangen en 
houding en gedrag.

•	 In HOOFDSTUK 4 staan enkele conclusies. Hier zijn de inzichten ook samengevat per projectfase en 
per betrokken partij.

•	 Het NAWOORD   is een korte terugblik door Jasper snippe, projectleider namens het COB. 

•	 Voor de interviews is gebruikgemaakt van een topiclijst. deze vindt u in BIJLAGE A.

doordat de interviewers en geïnterviewden in hetzelfde vakgebied actief zijn en elkaars worstelingen 
herkennen, werden er openhartige gesprekken gevoerd waarin zowel successen als tegenvallers zijn 
gedeeld. Om het vertrouwen van de betrokken personen niet te schenden, zijn de interviewverslagen niet 
opgenomen in dit rapport. Belangrijke feiten, uitspraken en bevindingen zijn opgenomen in hoofdstuk 
2 en 3. Mocht u meer willen weten, dan kunt u altijd contact opnemen met het COB en/of de kern-
teamleden (zie COLOFON).
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2 Kijkje in de keuken 2 
dit onderzoeksproject werd geïnitieerd in december 2016 op het COB-congres waar drie praktijk-
projecten hun ervaringen deelden met het verleggen van kabels en leidingen. Vervolgens is er een 
brede inventarisatie opgezet. Bij zes projecten zijn over en weer interviews uitgevoerd om kennis op te 
halen. dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de projecten en de interviews die gehouden zijn.

2.1 Amstelveenlijn
tussen de Zuidas en Amstelveen-Zuid wordt de bestaande Amstelveenlijn omgebouwd tot een 
hoogwaardige tramverbinding die aansluit op het bestaande tram- en metronet van Amsterdam en op 
het spoorwegnet. Op drie locaties worden ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd om de veiligheid en 
doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Het werk is in januari 2016 op de markt gezet als design-en-constructcontract met een concurrentie-
gerichte dialoog. Vervoerregio Amsterdam is de opdrachtgever. Op basis van EMVI-criteria is het project 
in maart 2017 gegund aan VItAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels-ondernemingen 
Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail en kWs. de realisatie start in het eerste kwartaal van 2019.

Het verleggen van de kabels en leidingen is in dit project traditioneel georganiseerd. In de planfase is 
gestart met een kLIC-melding, vervolgens zijn de netbeheerders betrokken om informatie te verza-
melen en tot afspraken te komen. Vanuit de opdrachtgever is een coördinator kabels en leidingen 
aangewezen. Op basis van de planuitwerking heeft de opdrachtgever in kaart gebracht welke kabels 
en leidingen er in het plangebied aanwezig zijn en de verleggingen gecategoriseerd (zie kader op de 
volgende pagina). Om hinder en vertragingen te voorkomen, koos de opdrachtgever ervoor om op vijf 
locaties de kabels en leidingen met een gestuurde boring te verleggen. Hierbij nam de opdrachtgever 
in eerste instantie zelf de coördinerende rol op zich. de boringen zijn in de laatste dialoogfase toege-
voegd aan het contract.

Figuur 2 / Test

Figuur 2.1 / Impressie van halte Zonnestein, een van de nieuwe ongelijkvloerse kruisingen. (Bron: beeldkwaliteitsplan door POSAD)
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Interviews
dit project is onderzocht door Matthijs Breeuwsma als onderdeel van zijn afstuderen aan de Vu Amster-
dam, opleiding Culture, Organization and Management. Zijn masterscriptie is te downloaden vanaf de 
kennisbank van het COB: www.cob.nl/kennisbank.

Datum Organisatie Naam Functie

Maart 2017 Bouwend Nederland Edgar van Niekerk Beleidsadviseur marktaangelegenheden

19 april 2017 Gemeente Amstelveen Cor Molleman Beheerder

30 april 2017 Gemeente Amsterdam Michiel Wentholt Beleidsadviseur kabels en leidingen

11 april 2017 Projectorganisatie Paul Elzenaar Projectleider kabels en leidingen derden 
(verleggingsplannen en coördinatie)

18 april 2017 Projectorganisatie Niels Hoefnagels Assetmanager techniek

18 april 2017 Projectorganisatie Harold topper Omgevingsmanager

22 maart 2017 Projectorganisatie Ernest-Jan Achterhuis Projectleider kabels en leidingen derden 
(financiën en uitvoering)

25 april 2017 VItAL (VolkerInfra) Andre Hoogcarspel Bouwmanager

30 april 2017 VItAL (Aveco de Bondt) Richard Molenmaker Coördinator kabels en leidingen

9 maart 2017 Nuon Warmte Hans koedijk Projectmanager

11 april 2017 stedin Bert Rietveld Projectleider

10 april 2017 Gasunie Harold thijssen tracébeheerder

1 mei 2017 Liandon Jeroen van Hoven Projectmanager

13 maart 2017 kPN Bert spijkerman Liason officer (projectmanager)

Categorisering

Als er in een project verleggingen nodig zijn, worden de kabels en leidingen in het contract vaak ingedeeld in 

categorieën. Deze indeling bepaalt wie verantwoordelijk is voor het tijdig verleggen. Hieronder staan enkele 

voorbeelden van het onderscheid dat gemaakt kan worden. In de praktijk worden meestal drie categorieën 

gebruikt. Het kan per opdrachtgever verschillen wat die categorieën precies omvatten. Daarom is hieronder 

geen nummering gebruikt.

•	 De coördinatie van kabels en leidingen wordt verzorgd door de opdrachtgever, waarbij de verlegging gereed 

is voor de gunning of voor de start van de uitvoering van het project.

•	 Kabels en leidingen dienen gehandhaafd te worden door de opdrachtnemer. Dit komt voor bij kabels en 

leidingen waarvoor de opdrachtgever vooraf heeft vastgesteld dat handhaven minder kostbaar is dan ver-

leggen (of ze zijn al verlegd, zie punt hierboven).

•	 De coördinatie van kabels en leidingen wordt verzorgd door de opdrachtnemer, waarbij het verleggingsplan 

vooraf is vastgesteld. Het verleggingsplan levert eisen en randvoorwaarden op in het contract.

•	 De coördinatie van kabels en leidingen wordt verzorgd door de opdrachtnemer, waarbij vooraf geen verleg-

gingsplan is vastgesteld. De opdrachtnemer bepaalt samen met de netbeheerder of een object verlegd 

moet worden of gehandhaafd wordt. Kosten van de verlegging zijn hierbij meestal voor de opdrachtgever, 

maar steeds vaker wordt ervoor gekozen om deze kosten bij de opdrachtnemer neer te leggen.

•	 De kabels en leidingen dienen door de opdrachtnemer zelf verlegd te worden. Dit betreft vaak objecten 

waarvan de opdrachtgever eigenaar is, maar ook komt het voor dat eisen en een verleggingsplan (van derden) 

onderdeel zijn van het contract. De verlegkosten zijn hierbij voor de opdrachtnemer.

http://www.cob.nl/kennisbank
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MATTHIJS BREEUWSMA, VU AMSTERDAM

"Vanuit mijn studie was ik geïnteresseerd in de uitdagingen die projecten met meerdere stakeholders met 
zich meebrengen. De Ombouw Amstelveenlijn was er zo een. Door ruimtegebrek in de urbane omgeving 
vraagt het in stand houden en verbeteren van de kritische infrastructuren om betere onderlinge afstem-
ming tussen verschillende partijen. De samenwerking tussen de netwerkeigenaren bij ontwerp, uitbrei-
ding en onderhoud van ondergrondse netwerken blijkt echter niet vanzelf te gaan. Gedrag bleek hierbij een 
belangrijke factor. Om deze samenwerking te verbeteren, zijn er nieuwe governancemodellen nodig in de 
aanleg van ondergrondse infrastructuren.  

Ik zou ervoor willen pleiten dat verandering bij jezelf begint, dus ook bij uw organisatie. Dit kan door met een 
open mindset aan een project te beginnen en zo meer de samenwerking op te zoeken met de 'concullega's'. 
Aan het einde van de rit, of tunnel in dit geval, moeten we het toch met z'n allen doen."

2.2 Omlegging Badhoevedorp
Om de leefomgeving in Badhoevedorp te verbeteren en het verkeer beter te laten doorstromen, is de 
A9 omgelegd naar de zuidkant van de gemeente. Het project omvatte de aanleg van 6,5 kilometer 
snelweg, het inpassen en reconstrueren van knooppunt Badhoevedorp (A4-A9), de aansluiting op het 
onderliggende wegennet en het saneren van de oude A9 (inclusief zes kunstwerken). Rijkswaterstaat is 
opdrachtgever van het project.

Nog voordat de verkenning was afgerond, is Rijkswaterstaat gestart met de selectie van een uitvoerende 
partij. Er werd een prestatie-inkooptraject ingezet. In augustus 2012 werd de Combinatie Badhoever-
Bogen (A9CBB: VolkerWessels, Boskalis en Mourik) als voorlopige partij geselecteerd. Met hen is de 
volgende fase (concretiserings-/pre-awardfase) doorlopen, waarin het plan verder is uitgewerkt. Op 
11 december 2012 werd het project definitief gegund aan A9CBB.

Rijkswaterstaat heeft voor het verleggen van de kabels en leidingen een categorie-indeling gehanteerd 
(zie kader op vorige pagina). Het uitgangspunt hierbij was 'opdrachtnemer verlegt waar het kan, op-
drachtgever verlegt waar het moet'. Per kabel en leiding is vastgesteld of de verlegging door de opdracht-
nemer maakbaar en maatschappelijk verantwoord was. dit houdt in dat elke kabel en leiding die een 

Figuur 2.2 / Rechts is de omgelegde A9 richting Amstelveen met de nieuwe aansluiting Badhoevedorp te zien, links de oude A9 
richting (en door) Badhoevedorp. (Bron: beeldbank Rijkswaterstaat)
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raakvlak had met het tracébesluit-ontwerp, getoetst is op een aantal criteria (waaronder de referentiefa-
sering en -planning) op basis waarvan tot een maatschappelijk verantwoorde afweging van de categorie-
indeling is gekomen. Voor een knelpunt met waterleidingen (locatie de knoop) is tevens gekozen om de 
oplossingsvarianten (afwegingen) zoals deze in het voortraject door Rijkswaterstaat zijn besproken met 
Waternet mee te sturen in de aanbesteding, zodat A9CBB hier haar voordeel mee kon doen.

Interviews
Voor dit project hebben er twee groepsinterviews plaatsgevonden. de interviewers waren Arjan van 
Boheemen, vakspecialist kabels en leidingen bij ProRail (nu projecteider kabels en leidingen bij GO-
connectIt) en Jeroen Baars, projectmanager infrastructuur en pijpleidingen bij tebodin (nu ontwerp-
manager bij dura Vermeer).

Datum Organisatie Naam Functie

13 oktober 2017 Waternet Henk tijssens Hoofd infra leidingnet

Rijkswaterstaat Marijke Bijlsma senior adviseur

17 oktober 2017 PWN stef Goossens Projectleider (transport)leidingen 

Rijkswaterstaat (GOconnectIt) Matty van Leeuwen directeur 

Rijkswaterstaat Marijke Bijlsma senior adviseur

A9CBB (V&sH) dennis Lanters Projectleider kabels en leidingen

A9CBB (Mourik) Jan-Co van den doel Contractmanager 

kPN Bert spijkerman Liason officer (projectmanager)  

JEROEN BAARS, TEBODIN:

"Als voormalig netbeheerder (van Evides) ben ik altijd al verbaasd geweest over de complexiteit en dyna-
miek in ondergrondse leidingenstelsels in stedelijk gebied. Met meerdere partijen samenwerken in de onder-
grondse vierkante meters is uitdagend (en weerbarstig). Wat me van de interviews vooral is bijgebleven, zijn 
de welwillendheid en betrokkenheid van alle partijen om verleggingsprocessen te verbeteren. Niemand zit te 
wachten op vertragingen in zijn project, en elkaars belangen zijn helder, begrijpelijk en duidelijk.

Een waardevol inzicht vind ik het tijdig initiëren van variantoplossingen bij en met stakeholders. Bij een 
volgend project zou ik varianten integraal (maatschappelijk) ten opzichte van elkaar afwegen en de keuze 
op managementniveau vaststellen met compensatiemogelijkheden voor de partij die 'nadelen' ondervindt 
(bijvoorbeeld aan de hand van een vooraf op te stellen compensatieregeling)."

2.3 Spoorzone Delft
sinds april 2015 rijdt de trein in delft ondergronds. Er is een tunnel gerealiseerd met twee buizen met 
elk twee sporen, waarvan één buis nu in gebruik is. door de drukke, binnenstedelijke locatie, was de 
fasering van treinverkeer, wegverkeer, tramverkeer en kabels en leidingen complex in dit project. Boven-
dien was de fysieke ruimte zeer beperkt; er was weinig tot geen ruimte voor tijdelijke en definitieve 
kabel- en leidingtracés.

Opdrachtgever ProRail heeft in 2008 het project gegund aan de Combinatie CrommeLijn VOf (CCL: 
CfE, Mobilis en dura Vermeer) in de vorm van een design-en-constructcontract. In 2009 werd gestart 
met de voorbereidingen. Alle verleggingen waren onderdeel van het werk van de aannemer, omdat de 
oplossingen vanwege het ontwerp in 3d niet vooraf konden worden bepaald. CCL was aangewezen om 
de verleggingen te coördineren. de verleggingen zijn uitgevoerd conform de Nadeelcompensatieregeling 
kabels en Leidingen (NkL 1999) en de Overeenkomst voor kabels en leidingen buiten beheersgebied 
(OVk 1999). Per netbeheerder is per locatie een zogeheten projectovereenstemming (POs) opgesteld. 
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de eerste verleggingen vonden plaats in de Phoenixstraat. Gezien de beperkte ruimte, wilde ProRail 
dat hier één combiaannemer werd aangesteld voor het kabel- en leidingwerk. Geen van de netbeheer-
ders zag het echter zitten om de coördinerende rol op zich te nemen vanwege de complexiteit van het 
werk. de tijdsdruk werd dusdanig hoog dat ProRail uiteindelijk zelf het voortouw nam en een combi-
aannemer aanstelde. de verleggingen op andere locaties (die minder complex waren) moesten CCL en 
netbeheerders wel zelf regelen.

Interviews
dit interview is afgenomen door Mark koningen, adviseur ondergrondse infrastructuur bij Movares.

Datum Organisatie Naam Functie

April 2018 ProRail david Elbers Procesleider kabels en leidingen derden

2.4 OBSP Leiden
Het project Ontsluiting Bio science Park (OBsP) is onderdeel van het Programma Bereikbaarheid van 
de gemeente Leiden. Om de bereikbaarheidsdoelstellingen te halen, is er ter plaatse van de entree van 
het Bio science Park een ongelijkvloerse kruising aangelegd. In juli 2014 werd het design-en-construct-
contract gegund aan Heijmans. 

In de planstudiefase heeft de gemeente Leiden onderzoek gedaan naar de verschillende wijzen van 
verleggen van kabels en leidingen. Er is gezocht naar een andere samenwerkingsvorm met de betrokken 
netbeheerders, met als centrale doelstelling een efficiënte integrale aanpak van de verleggingen tegen 
de maatschappelijk laagste kosten. de netbeheerders hadden ook belang bij een integrale oplossing, 
omdat de gemeente Leiden de privaatrechtelijke verlegregeling had aangepast naar een gemeentelijke 
leidingverordening, waarbij de nadeelcompensatie (afschrijvingstermijn) voor kabels en leidingen 
werd teruggebracht van veertig naar vijftien jaar. dit betekende voor de netbeheerders dat zij alle kosten 
van benodigde verleggingen op zich zouden moeten nemen.

Figuur 2.3 / De verleggingen in de Phoenixstraat waren mede complex door de krappe ruimte tussen de diepwanden van de tunnel 
en de historische gevels langs de straat. (Bron: Flickr/Sander van der Wel)
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Er zijn samenwerkingsovereenkomsten (sOk's) opgesteld tussen netbeheerders en gemeente. Hierin 
zijn afspraken gemaakt over onder meer de aanbesteding, het ontwerp, de realisatie, kosten, planning, 
materialen en vergunningen. Als bijlage van de sOk is door elke netbeheerder een werkpakket opgesteld 
met ieder zijn eigen specifieke eisen en randvoorwaarden voor het projectcontract. de opdrachtnemer 
moest een integraal ontwerp maken voor zowel de verkeerskundige, civieltechnische, stedenbouw-
kundige en landschappelijke aspecten als de ondergrondse infrastructuur. daar de kosten van de 
verleggingen onderdeel uitmaakten van het contract, zijn de belangen van de netbeheerders gelijk-
waardig meegenomen. de opdrachtnemer was verantwoordelijk voor de realisatie van de verleggingen.

Heijmans heeft het tracéplan uitgewerkt tot een verleggingsplan dat is geaccordeerd door de net-
beheerders. Vervolgens heeft de aannemer namens de gemeente de formele brieven Aanwijzing tot 
verlegging gestuurd aan de netbeheerders, en namens de netbeheerders de vergunning voor het 
verleggen van de kabels en leidingen aangevraagd bij gemeente.

Interviews
Matthijs Breeuwsma, student aan de Vu Amsterdam (zie ook hierboven bij de Amstelveenlijn), heeft 
op basis van bestaande documentatie over dit project, zoals presentaties en het boekje Anders ver-
legd1, de topiclijst ingevuld. Vervolgens heeft hij Pieter van Leeuwen (projectcoördinator) gevraagd de 
uitwerking te verifiëren en zo nodig aan te vullen of bij te werken.

Datum Organisatie Naam Functie

April 2017 Gemeente Leiden Pieter van Leeuwen Projectcoördinator team stadsingenieurs

PIETER VAN LEEUWEN, GEMEENTE LEIDEN

“Momenteel zijn wij in Leiden met een ander groot project in voorbereiding (Leidse Ring Noord). Ook 
hier zullen naar verwachting diverse primaire kabels en leidingen moeten worden verlegd (voor circa 
tien miljoen euro). Momenteel vinden de vooroverleggen met de netbeheerders plaats; de niet-telecom-
beheerders hebben al toegezegd weer tot een samenwerkingsovereenkomst te willen komen met de 
gemeente conform OBSP. Ook met de telecombeheerders willen we een principe-afspraak vastleggen 
over het proces van verleggen.”

1 De publicatie Anders verlegd is te vinden op de kennisbank van het COB: www.cob.nl/kennisbank

Figuur 2.4 / Op het kruispunt Plesmanlaan-Haagse Schouwweg is een ongelijkvloerse kruising met een extra ontsluiting naar het 
Bio Science Park gerealiseerd. Langs de Haagse Schouwweg is ook fietstunnel aangelegd. (Bron: Heijmans)

http://www.cob.nl/kennisbank
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EVALUATIE

De bijzondere wijze van verlegging van de kabels en leidingen is inmiddels door de opdrachtnemer, 
opdrachtgever en netbeheerders geëvalueerd. Conclusie is dat alle partijen positief zijn en dat het voor 
herhaling vatbaar is bij vergelijkbare complexe projecten. De voordelen die zij noemen:

•	 Eén partij is opdrachtnemer en zorgt voor ontwerp, coördinatie en uitvoering.

•	 Gemeente is opdrachtgever namens netbeheerders.

•	 Belangen netbeheerders meegewogen.

•	 Efficiëntere uitvoering (tijd en kosten).

•	 Risicobeperking voor opdrachtgever, netbeheerder en opdrachtnemer ('triple-win-situatie').

•	 Voorkomen van graafschade (meer betrokkenheid opdrachtnemer).

MATTHIJS BREEUWSMA, VU AMSTERDAM

"De aanpak van OSBP Leiden was goed. Er is in dit project gekozen voor een andere aanpak dan normaal, 
wat ervoor heeft gezorgd dat er uiteindelijk een andere mindset is ontstaan bij de betrokken organisaties. 
Dit ging in het begin niet altijd even makkelijk. De gemeente heeft samen met de aannemer een proactieve 
rol vervuld in de coördinatie van processen van het gehele project. Dit was cruciaal en heeft ervoor gezorgd 
dat er een gemeenschappelijk doel ontstond. Door andere methodes uit te proberen, kun je per project 
gaan kijken wat wel en niet werkt voor een betere samenwerking tussen de organisaties."

2.5 Gaasperdammerweg Amsterdam
de drukke snelwegen tussen schiphol, Amsterdam en Almere worden verbreed om de verkeersdoorstro-
ming te verbeteren en geluidsoverlast in de omgeving te verminderen. Het traject tussen Holendrecht en 
diemen – de Gaasperdammerweg – komt in een tunnel. Op 9 september 2014 heeft Rijkswaterstaat het 
contract voor deze tunnel (design, build, finance en maintenance) gegund aan aannemerscombinatie 
IXAs (Ballast Nedam, fluor, Heijmans en 3i Infrastructure). In 2015 is de realisatie gestart.

Figuur 2.5 / Tussen de spoorlijn Amsterdam-Utrecht en de rivier de Gaasp komt een tunnel met vijf tunnelbuizen. De toekomstige 
wisselbaan is tijdelijk in gebruik als parallelbaan. (Bron: Rijkswaterstaat/IXAS)
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de verleggingen van kabels en leidingen zijn uitgevoerd van 2014 tot 2017. Om de ontwerpvrijheid 
van de aannemer niet te beknotten, besloot Rijkswaterstaat dat alle kruisingen met kabels en leidingen 
uit het raakvlak van het project (ook onder de fundatie) verwijderd moesten worden. Grote leidingen, 
zoals voor stadsverwarming, zijn vooraf verlegd. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat namens de kabel- en 
leidingeigenaren een verlegcontract op de markt gezet, waarvoor alle netbeheerders bestekteksten 
aanleverden. Rijkswaterstaat heeft namens de netbeheerders de vergunningen aangevraagd. Overige 
verleggingen waren opgenomen in de projecteisen en kwamen voor rekening van de aannemer. Na de 
gunning is het overleg met netbeheerders opgestart en zijn de plannen uitgewerkt.

Interviews
Henk Hogenbirk, projectmanager/coördinator kabels en leidingen bij Ingenieursbureau den Haag, 
heeft voor dit project de interviews afgenomen. Eerst is gesproken met de opdrachtnemer, vervolgens 
ook met de opdrachtgever.

Datum Organisatie Naam Functie

7 februari 2018 IXAs (Heijmans) Peter van Gerwen Projectleider kabel- en leidingcoördinatie

28 maart 2018 Rijkswaterstaat (Movares) Wikash Jawalapersad Procesleider kabels en leidingen

Rijkswaterstaat Lammert Postma Omgevingsmanager

HENK HOGENBIRK, GEMEENTE DEN HAAG

“Ik heb meegedaan aan het COB-project om te leren van andere projecten. Het is waardevol de inzichten 
te beluisteren van anderen in hun projecten van zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen. 
Alhoewel ik nog steeds achter de insteek van de Rotterdamsebaan sta, geven de opgedane inzichten 
voeding aan verfijning.”

2.6 Rotterdamsebaan
de Rotterdamsebaan, waar de Victory Boogie Woogietunnel onderdeel van uitmaakt, is de nieuwe 
aansluiting van de A4/A13 op de centrumring van den Haag. Er moest bijna vier kilometer aan kabel- en 
leidingtracés verlegd worden, zowel aan de noordelijke ingang in stedelijk gebied, als aan de zuidzijde, 
waar een stalen waterleiding de Rotterdamsebaan kruist.

In 2014 is de gemeente gestart met het bouwrijp maken van het tracé. Eind 2015 is de aanbesteding 
afgerond en is de opdracht, in de vorm van een design-build-en-maintenancecontract met vijftien jaar 
onderhoud, gegund aan de Combinatie Rotterdamsebaan.

In de verkenning is door de gemeente globaal nagedacht over de kabels en leidingen in het plangebied. 
de gemeente had een eigen coördinator kabels en leidingen, die vooraf de uit te voeren werkzaam-
heden in beeld heeft gebracht. de verleggingen waren zeer complex in ligging, planning en beperking 
van overlast. de grootste uitdagingen waren de stadsverwarming en het hoofdriool vanwege de lange 
doorlooptijden en planning van betrokken leidingeigenaren. Bovendien moest bij het bepalen van de 
nieuwe tracés rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld langs de 
Binckhorstlaan (toekomstig tracé RandstadRail).

Alle verleggingen vonden plaats vanuit de projectorganisatie Rotterdamsebaan in een separaat 
project Conditionering. de gemeente heeft het definitieve tracé van de tunnel en aansluitende wegen 
vastgelegd en alle leidingeigenaren opdracht gegeven voor het verleggen, inclusief planmatige rand-
voorwaarden. de gemeente coördineerde planning en ligging. Het project Conditionering is in 2016 
afgesloten voor de verleggingen waar dat kon, voorafgaand aan het werk van het hoofdcontract van de 
Rotterdamsebaan. Een relatief klein deel van de kabels en leidingen bleef over om te worden verlegd 
tijdens de uitvoering van het hoofdcontract.
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Interviews
de interviews voor dit project zijn afgenomen door Bastiaan Winde, projectengineer bij Havenbedrijf 
Rotterdam, en Henk van der Maas, adviseur bij het Leidingenbureau van stadsbeheer Rotterdam.

Datum Organisatie Naam Functie

10 november 2017 Ingenieursbureau den Haag Martin khouw Projectleider civiele techniek

22 januari 2018 Combinatie Rotterdamsebaan 
(WBR Infra Advies)

Willem Brink Projectcoördinator kabels en 
leidingen derden

Projectorganisatie Rotterdamsebaan 
(Ingenieursbureau den Haag)

Henk Hogenbirk Projectleider inpassing Binck-
horst en conditionering

6 november 2017 dunea Rob Loomans Projectleider

BASTIAAN WINDE, HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

“De afdeling Port Development van Havenbedrijf Rotterdam wil de discipline kabels en leidingen naar een 
hoger plan brengen. Onderdeel daarvan is kennis halen en kennis delen, en het COB biedt daartoe uit-
stekende gelegenheid in deze werkgroep. Wat me vooral van de interviews is bijgebleven, is dat iedereen het-
zelfde positieve verhaal vertelde. De positieve houding had als gevolg dat ook verrassingen door alle partijen 
oplossingsgericht werden opgepakt; niemand kreeg de zwartepiet toegespeeld.

De twee belangrijkste leerpunten uit deelname in de werkgroep zijn voor mij de indeling in categorieën en 
de verantwoordelijkheid die de gemeente Den Haag heeft genomen om de conditionering zo goed op orde te 
brengen voordat de tunnel in uitvoering ging. Daar ga ik zeker trachten een voorbeeld aan te nemen als ik in 
een vergelijkbare situatie terechtkom.”

Figuur 2.6 / Werk aan kabels en leidingen in de Binckhorst. (Bron: Peter van Oosterhout)



de vernieuwing van de scheveningse boulevard is een mooi voorbeeld van een integrale oplossing, waarbij de kabels 
en leidingen op een slimme manier zijn meegenomen in het project. de nieuwe boulevard kreeg een fraaie, kostbare en 
moeilijk te herstellen bestrating die je niet zomaar doorslijpt om een kapotte kabel of leiding te repareren of te vervangen. 
daarom is gekozen voor een uitgekiend systeem met mantelbuizen en leidingputten. Hierdoor ziet de boulevard er prachtig 
uit én zijn de  kabels en leidingen voor de strandpaviljoens en kiosken gemakkelijk bereikbaar en vervangbaar.
(Bron: Flickr/David van der Mark)



Pagina 16 van 32

HOOfdstuk 3 - Inzichten

3 Inzichten 3 
Na het afnemen van de interviews zijn er twee sessies gehouden met het kernteam. In de sessies is 
gezocht naar de gemene delers in de afgenomen interviews en naar duidelijk herkenbare verschillen. 
de gevonden inzichten zijn in te delen in de volgende zes thema's: 

•	 Organisatie

•	 Categorisering

•	 Informatievoorziening

•	 timing

•	 Belangen

•	 Houding en gedrag

de inzichten uit de praktijk zijn soms te scharen onder meerdere thema's; er is dan ook enige overlap 
tussen de onderwerpen. Bepaalde (deel)thema's, zoals juridische aspecten, zullen onder- en/of 
onbelicht blijven, omdat deze aspecten bewust niet aan bod zijn gekomen tijdens de interviews.

3.1 Organisatie
Meerdere wegen leiden naar Rome: er zijn meerdere manieren om projecten in te richten en er zijn 
meerdere manieren om het verleggen van kabels en leidingen te organiseren. toch zijn er ondanks 
duidelijke verschillen in de projectorganisaties ook minstens even duidelijke overeenkomsten in het 
organiseren van het verleggen van kabels en leidingen naar voren gekomen uit de interviews.

Planning
Het is uit de interviews gebleken dat er een verschil in perceptie bestaat tussen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers met betrekking tot de tijd die nodig is voor de conditionering. dit geldt ook voor de 
verleggingen die onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen. Voldoende voorberei-
dingstijd is zowel gewenst als benodigd. Aan de opdrachtgeverszijde wordt nogal eens gedacht dat 
netbeheerders direct na gunning aan de slag kunnen met het verleggen van een kabel en/of leiding. 
Het 'eerste' contact vanuit de opdrachtnemer met de relevante netbeheerders vindt echter (veel) later 
plaats dan verwacht. Grote aannemerscombinaties hebben gemiddeld enkele maanden nodig om de 
projectorganisatie in te richten en volledig op stoom te komen, de eerste uitvoeringsontwerpen zullen 
daarna pas gereed zijn. Met die ontwerpen komen de te verleggen kabels en leidingen pas in beeld, 
overleg met de netbeheerders zal weer dáárna georganiseerd worden. Vervolgens zal elke netbeheerder 
na overleg zelf ook voorbereidingstijd nodig hebben om een verlegging te organiseren. Het verschil in 
perceptie geeft een verschil in verwachtingen met betrekking tot de planning. Een realistische initiële 
planning van de opdrachtgever zal bijdragen aan een gedegen conditionering.

PIETER VAN LEEUWEN, GEMEENTE LEIDEN

"Innovatieve aanbestedingsvormen helpen bij een efficiëntere integrale aanpak. Als je de verlegging 
onderdeel maakt van het design-en-constructcontract, maak je het welslagen van de verlegging tot ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid, van gemeente, netbeheerders en opdrachtnemer. Bij OSBP is het een 
succes geworden en zijn alle betrokkenen voorstanders van dit samenwerkingsmodel bij grote projecten."

Coördinatie verleggingen
Het organiseren van werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen is vaak 
een complex dossier door de vele stakeholders. de inventarisatie laat zien dat een gedegen voorbereiding 
en goede coördinatie van de werkzaamheden cruciaal is en de kans op grote problemen – zoals een 
verlate verlegging die voor stagnatie van het project zorgt – verkleint. Het definiëren van een coördine-
rende rol blijkt ook positief te werken. Welke partij de rol pakt, is van ondergeschikt belang. de partij 
dient zo neutraal mogelijk te opereren tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en netbeheerder. Een 
invulling van deze rol door een externe partij kan extra positief werken.

Figuur 3 / Test
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3.2 Categorisering
Het categoriseren van te verleggen kabels en leidingen als onderdeel van de conditionering (zie kader) 
is een manier om duidelijkheid te creëren voor het alloceren van de risico's en verantwoordelijkheden 
met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen. In het geval de categorisering echter verkeerd 
of met de verkeerde motivatie wordt toegepast, kan dit averechts werken en tot veel discussie leiden. 
Hoewel elk project anders is, zijn er wel degelijk terugkerende struikelblokken. struikelblokken zijn 
vanzelfsprekend geen goed nieuws, maar er valt wel lering uit te trekken, bijvoorbeeld op het gebied 
van het toepassen van flexibiliteit bij de categorisering van de verleggingen.

Conditionering

Het begrip 'conditionering' wordt in de bouw veelal gebruikt als aanduiding voor een aantal voorbereidende pro-

cessen bij (grote, infrastructurele) projecten. Conditionering is afgeleid van het begrip 'conditie', in de betekenis 

van 'voorwaarde'. Deze condities moeten vervuld zijn voordat een project in uitvoering kan gaan. Tot de conditio-

nering behoort onder andere het verleggen van in de ondergrond aanwezige kabels en leidingen. Conditionering 

vindt in feite plaats om projectrisico's vroegtijdig in kaart te brengen en de risico's te beheersen.

MARK KONINIGEN, MOVARES

"Vaak wordt onderschat of vergeten dat een verlegging van een kabel of leiding op zichzelf ook con-

ditionering vraagt. Er zijn veel overeenkomsten tussen het conditioneren van het civiele werk en het 

conditioneren ten behoeve van een verlegging. Wanneer de opdrachtgever met dit inzicht een project 

opstart, valt veel tijdwinst te behalen, door bijvoorbeeld bomeninventarisaties, bodemonderzoek, 

explosievenonderzoek en stakeholderanalyses niet alleen op basis van het civiele werk te doen, maar 

ook rekening te houden met het ruimtebeslag van de noodzakelijke verleggingen."
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Flexibiliteit
In de verkenningsfase worden bij grote infrastructurele projecten de te verleggen kabels en leidingen 
vaak ingedeeld in verschillende categorieën (zie kader op PAGINA 7). Helaas voor opdrachtnemers 
is de categorie-indeling niet uniform onder opdrachtgevers, zo blijkt uit de interviews. daarnaast zijn 
de randvoorwaarden van projecten vaak verschillend. Voorkom als opdrachtgever het automatisch 
plaatsen van leidingen in een bepaalde categorie; zo is het niet per definitie wenselijk je als opdracht-
gever te ontdoen van de optredende risico's. Het is als opdrachtgever belangrijk om te blijven nadenken 
over de categorisering van de aanstaande verleggingen en bewuste keuzes te maken. Consultatie van 
de netbeheerders kan hierbij van pas komen. Bij de netbeheerder is namelijk specifieke informatie 
beschikbaar met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur die vaak niet blijkt uit de kLIC, wat zijn 
weerslag kan hebben op de benodigde doorlooptijd van een verlegging en dus ook op het totale project.

MARTIN KHOUW, GEMEENTE DEN HAAG

"De opdeling in verschillende categorieën werd als praktisch gezien. De verantwoordelijkheid ligt dan bij 
de partij die daar het meest geschikt voor is. Hiermee werden de risico's om de planning niet te halen 
geminimaliseerd en financiële discussies vermeden."

3.3 Informatievoorziening
Voor een goede conditionering is voldoende en correcte informatie vanzelfsprekend onontbeerlijk. 
Over de correcte informatie met betrekking tot de ligging van kabels en leidingen wordt echter veel ge-
discussieerd. de inventarisatie van de aanwezige kabels en leidingen is een eerste stap bij het bepalen 
of verleggingen nodig zijn voor infrastructurele projecten. de voortschrijdende technische mogelijk-
heden vergemakkelijken de inventarisatie en de daaropvolgende analyse. Maar los van de technische 
mogelijkheden blijft de vraag: welke informatie geef je als opdrachtgever aan de opdrachtnemer mee, 
op welk moment en met welke motivatie? 
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Warm bad
Een opdrachtgever van een groot infrastructureel project behoort vanwege de verkennings- en de 
planuitwerkingsfase als initiatiefnemer altijd informatie te hebben met betrekking tot aanwezige 
kabels en leidingen. de interviews laten zien dat deze informatie niet altijd (of vaak niet) een-op-een 
wordt overgedragen aan de opdrachtnemer tijdens de aanbesteding of na de gunning. Veelal wordt 
dit gedaan om de aannemer de vrijheid te geven om innovatieve ideeën te bedenken of omdat bij de 
opdrachtgever de angst aanwezig is om onvolledig te zijn. Hierdoor loopt de opdrachtnemer context 
en voorgeschiedenis mis die zouden kunnen bijdragen aan het vinden van een efficiënte manier om 
kabels en leidingen te verleggen. Het concurrentiebeding wordt in ieder geval niet geschonden door 
de informatie aan alle geselecteerde aannemers te verstrekken. Creëer als opdrachtgever een warm 
bad voor de opdrachtnemer waar hij zo in kan stappen. Het warme bad kan gerealiseerd worden door 
de voor hem benodigde informatie aan te leveren, vrijheid te geven in het ontwerp en samenspel te 
faciliteren met netbeheerders. Alleen op deze manier kan een opdrachtnemer optimaliseren en kan 
het project tot de laagste maatschappelijke kosten komen (zie kader).

BASTIAAN WINDE, HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

"Bij het Havenbedrijf hadden we besloten om alle informatie te verstrekken die bij ons bekend is vanuit 
de initiatieffase van een project. Alle inschrijvingen van de potentiële opdrachtnemers zaten vol met 
innovatieve oplossingen."

LAMMERT POSTMA, RIJKSWATERSTAAT

"Wij hanteerden als contractfilosofie 'zoveel mogelijk aan de markt'. We hebben informatie beschikbaar, 
maar hebben er bewust voor gekozen om deze niet mee sturen met het oog op mogelijke hiaten in deze 
informatie, met name vanwege onzekerheid over de volledigheid van de gegevens en de juiste ligging van 
de aanwezige kabels en leidingen. Vanuit de aannemer zou dit kunnen leiden tot claims. Om deze filosofie 
te compenseren, hebben gedurende de tenderfase specialistische overleggen plaatsgevonden. Daarmee 
hebben we de gegadigden in de gelegenheid gesteld om specifieke vragen over de aanwezige kabels en 
leidingen te stellen en mogelijke oplossingen met ons te bespreken."

Benader kabels- en leidingeigenaren
de inventarisatie van aanwezige kabels en leidingen begint vooralsnog met het doen van een oriën-
tatieverzoek bij het kadaster om kLIC-informatie te ontvangen. de kLIC-informatie omvat gegevens 
van netbeheerders met betrekking tot hun kabels en leidingen. uit de interviews blijkt dat het vaak 
genoeg voorkomt dat binnen het projectgebied onbekende leidingen gevonden worden, dat vervallen 
leidingen geen onderdeel uitmaken van de kLIC-informatie, of dat een kabel of leiding op een andere 
plek ligt dan is geregistreerd. de kLIC-informatie is dus niet zaligmakend. Netbeheerders kunnen 
aanvullende en meer nauwkeurige informatie hebben. deze wetenschap duidt op de importantie van 
vroegtijdige gesprekken voor optimale informatievoorziening, gesprekken die ook gevolgen kunnen 
hebben voor de categorie-indeling.

Laagste maatschappelijke kosten

Uit de interviews is gebleken dat veel partijen menen dat hun bedrijf het maatschappelijk belang dient en 

dat daarom 'de laagste maatschappelijke kosten' bereikt worden als hun bedrijf de laagste kosten heeft. Zij 

streven dus de laagste eigen kosten na, waarbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat andere partijen mogelijk 

significant hogere kosten hebben en er 'in totaal' níet de laagste maatschappelijke kosten worden bereikt. 

Bovendien slaat het woord 'kosten' in het geval van maatschappelijke kosten niet per se op geld; de definitie 

volgens de encyclopedie is de laagst mogelijke totale kosten van een handeling, met inbegrip van de kosten 

van negatieve externe effecten of milieufunctieverlies. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan 

helpen bij het waarderen van externe effecten. Zie ook het COB-rapport MKBA ondergronds bundelen kabels 

en leidingen uit 2007.
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Plannen afstemmen
Bij een op handen zijnde infrastructureel project kan het voorkomen dat niet alle kabels en leidingen 
verlegd hoeven te worden ten behoeve van het project. Om financieel en sociaal voordeel te behalen, 
is het wellicht wenselijk om een verlegging toch gecombineerd uit te voeren. Hiertoe dienen netbe-
heerders elkaar te informeren over korte- en langetermijndoelen en te zoeken naar allianties om 
voordelen te behalen. de opdrachtnemer kan de taak krijgen om hierin actief te participeren.

DAVID ELBERS, PRORAIL

"Werken met standaard combicoördinatoren en combiaannemers zie ik als ideaal. Als een combiaannemer 
door de netbeheerders wordt aangewezen, is er ook commitment."

3.4 Timing
uit de interviews is naar voren gekomen dat voor het succesvol verleggen van kabels en leidingen 
timing een belangrijke factor is. Wat doet u in welke fase, wanneer wordt wie betrokken, hoe ziet de 
planning eruit?

Voorbereiding
In de vorige paragraaf is geschetst dat het vroegtijdig delen van informatie belangrijk is. Voordat infor-
matie gedeeld kan worden, is een goede voorbereiding essentieel. de interviews wijzen uit dat er veel 
te winnen is met een gedegen voorbereiding door de opdrachtgever. Zo dienen vroegtijdig, bij voorkeur 
al in de verkenningsfase, risico's in beeld gebracht te worden en dienen realistische doorlooptijden 
gekozen te worden voor de verleggingen van kabels en leidingen. Het is van belang om in de planning 
ruimte te hebben voor het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Het komt geregeld voor dat 
tijdens de uitvoering onbekende objecten (zoals onbekende kabels en/of leidingen, duikers of oude 
fundaties) worden gevonden.

MARTIN KHOUW, GEMEENTE DEN HAAG

"De voorbereidingen ten behoeve van het project Rotterdamsebaan zijn binnen de gemeente al ver van 
tevoren begonnen. Voor het ingenieursbureau is de voorbereiding zeker vier jaar voor de feitelijke start van 
de tunnelbouw ingestoken als separaat project Conditionering."
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daarnaast is het verstandig om zo vroeg mogelijk, bij voorkeur al in de verkenningsfase, voor duidelijk-
heid en transparantie richting de netbeheerders te zorgen met betrekking tot de categorie-indeling en 
een eventueel van kracht zijnde verlegregeling (zie kader). de bereidheid van netbeheerders tot mede-
werking aan (of tijd en geld willen steken in) een verlegging, is mede afhankelijk van de van toepassing 
zijnde verlegregeling. 

Er is geen uniforme verlegregeling. Er spelen diverse factoren mee, zoals de nadeelcompensatieregeling 
die wordt gehanteerd, het moment waarop de kabel of leiding is aangelegd, wanneer een vergunning 
is afgegeven en wat de functie van de kabel of leiding is. Er is vanuit verschillende hoeken de wens 
geuit om de verlegregelingen te wijzigen. de huidige regelingen zijn inmiddels bijna twintig jaar oud. 
Er wordt al geruime tijd gesproken over het opnemen van de verlegregelingen in de Wet nadeelcom-
pensatie, zodat één uniforme verleg- en schaderegeling landelijk van toepassing is op alle infrastruc-
turele werken en voor alle opdrachtgevers. deze wet laat vooralsnog op zich wachten.

Vroegtijdig betrekken belanghebbenden
de praktijkprojecten laten zien dat belanghebbenden zo vroeg mogelijk betrokken dienen te worden 
bij het verleggen van kabels en leidingen. Ook als er nog geen definitief ontwerp voorhanden is, kan 
elke netbeheerder met een belang op de hoogte gesteld worden van een naderend infrastructureel 
project. Voer als opdrachtgever in de verkennings/planuitwerkingsfase dan ook al de eerste gesprek-
ken met netbeheerders en bespreek wensen en mogelijkheden. start, óók zonder vergevorderd ont-
werp, de relatie! de opdrachtnemer kan ook al tijdens de opstartfase na gunning en na inventarisatie 
van kLIC-informatie met gesprekken starten om een relatie op te bouwen met de netbeheerders. Aan 
de netbeheerder de taak om ook zonder concrete plannen het gesprek aan te gaan; uit de interviews is 
gebleken dat hiertegen nogal eens weerstand bestaat.

Met het vroeg in het project (in de voorfase) betrekken van de kabel- en leidingbeheerders kunnen eerder 
optimale en gewogen ontwerpkeuzes gemaakt worden. Het is hierbij zaak om de juiste belangheb-
benden aan tafel te krijgen: naast de juridische vertegenwoordiging van de beheerders zijn vooral de 
technische werknemers erg belangrijk bij het eerste contact. de laagste maatschappelijke kosten kan 

Verlegregelingen

Verlegregelingen zijn overeenkomsten waarin beschreven is welke kosten een partij (gemeente of private op-

drachtgever zoals Rijkswaterstaat of ProRail) aan een kabel- of leidingbeheerder vergoedt voor het uitvoeren van 

gedwongen verleggingen. Dit wordt ook wel de nadeelcompensatie genoemd.

Sommige gemeenten hebben regels omtrent verleggingen vastgelegd in een verordening. De kosten worden bij 

een flink aantal gemeenten gedekt door het heffen van precariobelasting op ondergrondse leidingen. Veelal zijn 

verlegregelingen en verordeningen erfenissen uit het verleden; ze stammen uit de tijd dat nutspartijen vaak 

directe banden hadden met de gemeenten.

Grote publieke maar ook private partijen hanteren veelal de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en 

leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwerken 1999 (NKL 1999) en de Overeenkomst voor ka-

bels en leidingen buiten beheersgebied (OVK 1999) als uitgangspunt.

Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet kent een regeling voor het aanleggen en verplaatsen van telecom-

kabels. Deze wet gaat uit van het adagium 'liggen om niet, verleggen om niet'. De gemeente moet de kabels 

gedogen in haar openbaar gebied, maar kan over de aanwezigheid van kabels geen precario heffen. Is de 

noodzaak aanwezig de kabels te verleggen of om maatregelen te nemen wegens een bouwproject of de uit-

voering van werken, dan is het telecombedrijf verplicht op eigen kosten deze werken uit te voeren.

Op de website van het Gemeentelijk platform kabels en leidingen (GPKL) is een uitgebreid dossier te vinden 

over verlegregelingen en nadeelcompensatie, zie www.gpkl.nl/page/159/nadeelcompensatie. Het GPKL heeft 

in 2016 het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO) gevraagd in kaart te 

brengen wat er bij gemeenten is geregeld rondom verleggingen. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren 

dat er sprake is van een lappendeken van afspraken en werkwijzen.

https://www.gpkl.nl/page/159/nadeelcompensatie/
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dan oprecht een gemeenschappelijk doel worden. Ook als er nog geen aanbestedingsprocedure heeft 
plaatsgevonden, kunnen gegadigden en kabel- en leidingbeheerders voor inschrijving in de vorm van 
een dialoog met elkaar in contact gebracht worden. Hierdoor ontstaat een gedeeld beeld en vergroot 
de kans dat inschrijvingen (kabel-en-leidingdeel) beter aansluiten bij de werkelijkheid.

3.5 Omgaan met belangen
de kabels-en-leidingenbranche is erg versnipperd; bij het verleggen van ondergrondse kabels en 
leidingen zijn doorgaans dan ook veel partijen betrokken. Elke partij heeft vanzelfsprekend zijn eigen 
belangen, die veelal verschillend van elkaar zijn. dat kan leiden tot spanningen, die op hun beurt weer 
kunnen leiden tot een projectrisico. 

PETER VAN GERWEN, HEIJMANS

"Belangen matchen nooit. Creëer een meewerkstand door kabel- en leidingeigenaren mee te nemen in 
de visie van de opdrachtnemer en deel de financiële risico's en doorlooptijd. Zorg voor vertrouwen en 
bespreek gezamenlijke belangen."

Combineren van korte- en langetermijnbelangen
Een groot infrastructureel project is in essentie bedoeld voor een grote groep mensen: het project dient 
een maatschappelijk belang. In tegenstelling tot de opdrachtgever zal de projectmanager van de op-
drachtnemer van nature sturen op kosten van het project en de planning waarin het project uitgevoerd 
kan worden. Als verleggingen noodzakelijk zijn voor de aanleg van het infrastructurele werk zullen de 
assetmanagers van de netbeheerders hun richtlijnen presenteren, primair bedoeld om een kwalitatief 
goede en langdurige oplossing te bewerkstelligen. Zo zal de goede bereikbaarheid van de kabel of 
leiding bijvoorbeeld vaak een belangrijke voorwaarde zijn. Er is dus een discrepantie aanwezig tussen 
het belang van het project (korte termijn) en het netwerkbelang van netbeheerders (langere termijn). 
Een externe adviseur conditionering aan de zijde van de opdrachtnemer zal daarentegen gebrand zijn 
op het voorkomen van graafschade; het effect op de planning in het geval van verleggingen waarbij het 
risico bij de opdrachtgever ligt, is voor hem van ondergeschikt belang.

Als niet voldoende aandacht wordt besteed aan het combineren van de verschillende belangen bij het 
verleggen van kabels en leidingen ten behoeve van een groot infrastructureel project kan spanning 
ontstaan tussen de verschillende partijen. Het vinden van het gemeenschappelijk belang, de 'win-
winsituatie', kan zowel voordelig zijn voor de projectorganisatie als voor de maatschappij.
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3.6 Houding en gedrag
Vanwege de vele vaak verschillende belangen is het verleggen van kabels en leidingen doorgaans een 
kwestie waarin het menselijke aspect een groot aandeel heeft. Hoe goed een oplossing technisch en 
organisatorisch ook is, als de betrokkenen niet dezelfde mindset hebben, kan een project alsnog mis-
lopen. uiteindelijk blijft het mensenwerk. 

DEELNEMERS INTERVIEW KPN EN PWN BIJ DE VERLEGGING BADHOEVEDORP

"Dankzij doorzettingsvermogen, proactieve inzet en denken vanuit een overstijgend algemeen en maat-
schappelijk belang zijn veel successen behaald."

Geven en nemen
Als het maatschappelijk belang voorop staat, zal het bereiken van de laagste maatschappelijke kosten 
een gemeenschappelijk doel moeten zijn bij de conditionering ten behoeve van het infrastructurele 
project. uit de interviews blijkt dat je wel moet investeren om iedereen mee te nemen in het proces. Van 
iedereen is een 'geven-en-nemenmentaliteit' met de blik op het eindresultaat vereist. Een gemeen-
schappelijk doel zou desnoods vastgelegd moeten worden in een contract. Belangrijker nog is dat de 
juiste mensen aan boord zijn. Mensen die oplossingsgericht en vanuit het gezamenlijke belang kunnen 
denken, maken het verschil.

HENK HOGENBIRK, GEMEENTE DEN HAAG

"Alle projecten zijn mensenwerk. Richt je dus niet alleen op technische zaken, maar juist ook op de mense-
lijke kant. Samen werken en samenwerken vergt de juiste mentaliteit, daar selecteer je al op bij de selectie 
en in sollicitatiegesprekken. In harmonie samenwerken in vertrouwen: daarmee komt je tot meer dan 
acceptabele oplossingen."

Ondanks dat elke belanghebbende zijn/haar zaak van grote waarde acht, zou het gemeenschappelijk 
belang van nog grotere waarde moeten zijn voor de projectbetrokkenen. Vanuit de opdrachtgever en/
of vergunningverlener dient hierop gestuurd en toegezien te worden. dat kan als langetermijnplannen 
van de netbeheerders bekend zijn, zodat een nader te bepalen partij de regie kan pakken in de zoek-
tocht naar sociale voordelen. Aan de opdrachtgever/gemeente ook de taak om rekening te houden 
met toekomstige ontwikkelen ter plekke van de projectlocatie (zoals bijvoorbeeld een nieuwe tram-
baan of een nieuw fietspad).
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Proactief
de onzekerheden die de ondergrond met zich meebrengt, moeten worden gecoördineerd om vertraging 
of andere problemen te voorkomen. kennis en wijze van benadering spelen daarbij een belangrijke rol. 
de geïnterviewden geven aan dat een proactieve houding van alle betrokken partijen in de coördinatie 
een grote bijdrage kan leveren aan het succes van een project.

Uniformiteit vs. flexibiliteit
Projecten uitvoeren blijft te allen tijde maatwerk, vooral bij grote infrastructurele projecten. Hierbij 
verschillen regiogebonden opdrachtgevers van landelijk opererende, en hetzelfde geldt voor net-
beheerders, zo blijkt uit de interviews. Ook kunnen verschillen optreden in de nadeelcompensatie 
die gespecificeerd is in de van toepassing zijnde verlegregeling. uniformiteit is gewenst, zodat men 
weet waar hij/zij aan toe is, maar die uniformiteit lijkt een utopie. de onzekerheid met betrekking tot 
uniformiteit en de van toepassing zijnde verlegregeling kan zijn weerslag hebben op de relatie tussen 
de opdrachtgever, opdrachtnemer en de netbeheerders en met name op de tijd die gestoken dient te 
worden in het opbouwen/onderhouden van de relatie. Een flexibele houding van de projectbetrokkenen 
is met betrekking tot genoemde onderwerpen dan ook een pre.

HENK HOGENBIRK, GEMEENTE DEN HAAG

"Er zijn veel stakeholders, veel faseringen, er zijn veel variabelen en er is veel niet geregeld. In de hele proces-
gang is het vaak zo dat je begint met appelmoes en dat dat later boerenkool moet zijn."
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4 Conclusie 4 
Het aandeel van de kosten van het verleggen van kabels en leidingen betreft vaak slechts een klein 
deel van de totale kosten van een groot infrastructureel project. Het onjuist en onvolledig beschouwen 
van kabels en leidingen kan echter verstrekkende gevolgen hebben voor de doorlooptijd en de totale 
kosten van een project. Op het COB-congres van 2016 hebben drie grote infrastructurele projecten 
drie totaal verschillende aanpakken voor het omgaan met kabels en leidingen gepresenteerd. Alle drie 
waren ze succesvol. dit was de aanleiding om middels een COB-project te leren van de praktijk en de 
verworven kennis te delen: hoe is de omgang met te verleggen kabels en leidingen georganiseerd in 
praktijkprojecten? Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen en wat kunnen bestaande en 
nieuwe praktijkprojecten van elkaar leren om in de toekomst toe te passen?

Om van de praktijk te leren, zijn door een kernteam van professionals werkzaam in grote infrastructurele 
projecten interviews bij elkaar afgenomen. deze inventarisatie heeft geleid tot een aantal inzichten die 
onderverdeeld zijn in zes thema's:

•	 Organisatie

•	 Categorisering

•	 Informatievoorziening

•	 timing

•	 Belangen

•	 Houding en gedrag

sommige inzichten zijn open deuren, sommige zijn te scharen onder meerdere thema's en sommige 
thema's zijn bewust onder- en/of onbelicht gebleven. In FIGUUR 4.1 (zie volgende pagina) is op een rij 
gezet in welke projectfase en voor welke belanghebbende de inzichten met name van belang zijn.

de interviews onderschrijven dat er niet één juiste aanpak is voor het verleggen van kabels en leidingen; 
er zijn er écht vele. de verworven inzichten laten zien dat de omgang met kabels en leidingen in grote 
infrastructurele projecten wel een technische component heeft, maar dat de essentie ligt op het sociale 
vlak. Projecten die zeer verschillend ingericht zijn met betrekking tot de verantwoordelijkheden en risico's 
op het gebied van kabels en leidingen (Rotterdamsebaan vs. OBsP: de conditionering vooraf vs. onderge-
bracht bij de aannemer), worden beiden als succesvol verlopen beschouwd. de gemene delers zijn dat de 
partijen elkaar vroegtijdig hebben opgezocht, dat de betrokkenen tijd investeerden in het opbouwen van 
een relatie en dat een transparante 'geven-en-nemenmentaliteit' een grote bijdrage heeft geleverd aan 
het succes van het project.

Een verlegregeling kan in grote mate bepalen hoeveel bereidwilligheid er is om gezamenlijk te zoeken 
naar financieel en maatschappelijk voordeel. Hetzelfde geldt voor de bereidwilligheid van gemeenten 
die precario heffen om als regisseur op te treden. Er is gebleken dat veel partijen vinden dat ze de 
laagste maatschappelijke kosten nastreven, maar dat de definitie van laagste maatschappelijke kosten 
nogal eens verschilt. Er wordt gestreefd naar de laagst mogelijke éigen kosten als partijen de maat-
schappij dienen. Het werkelijke bereiken van de laagste maatschappelijke kosten vraagt een integrale 
aanpak, een partij die de regie neemt en weloverwogen keuzes.

Figuur 4 / Test

Vervolg: doe mee!

De vervolgstap na deze inventarisatie is het implementeren van de lessen. Hiervoor is het COB op zoek naar 

een groot infrastructureel project dat zich vóór of in de verkenningsfase bevindt, waarbij er nog geen keuzes zijn 

gemaakt met betrekking tot het verleggen van de kabels- en leidinginfrastructuur. De leden van het kernteam 

kunnen bij zo'n project de inzichten uit de inventarisatie delen en vanuit hun ervaringen adviseren over de 

implementatie. Uiteraard kunnen bij het project ook juist weer nieuwe inzichten worden verzameld.
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Figuur 4.1 / Overzicht van de inzichten die uit de inventarisatie naar voren zijn gekomen, met daarbij aangegeven in welke projectfase en voor 
welke belanghebbende het inzicht met name van belang is (zie volgende pagina). Het overzicht is in zijn geheel los te downloaden vanaf de 
website: www.cob.nl/worstelen.

Inzichten per thema

Organisatie

Categorisering

Informatievoorziening

Timing

Omgaan met belangen

Houding en gedrag

Het organiseren van werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van kabels en leidingen is vaak een complex dossier door de vele stakeholders. Een 
gedegen voorbereiding en goede coördinatie van de werkzaamheden is daarom cruciaal en verkleint de kans op grote problemen.

Het definiëren van een coördinerende rol met betrekking tot verleggingen van kabels en leidingen is aan te bevelen. de partij dient zo neutraal mogelijk te 
opereren tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en netbeheerder. Een invulling van deze rol door een externe partij kan extra positief werken.

Het verschil in perceptie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met betrekking tot de tijd die nodig is voor de conditionering, geeft een verschil in 
verwachtingen met betrekking tot de planning. Een realistische initiële planning van de opdrachtgever zal bijdragen aan een gedegen conditionering.

In de verkenningsfase worden bij grote infrastructurele projecten de te verleggen kabels en leidingen vaak ingedeeld in verschillende categorieën. Voorkom 
als opdrachtgever het automatisch plaatsen van leidingen in een bepaalde categorie. Het is belangrijk om bewuste keuzes te maken. Consultatie van 
de netbeheerders kan hierbij van pas komen. Bij de netbeheerder is namelijk specifieke informatie beschikbaar met betrekking tot de ondergrondse 
infrastructuur, die vaak niet blijkt uit de kLIC, die zijn weerslag kan hebben op de benodigde doorlooptijd van een verlegging.

Creëer als opdrachtgever een warm bad voor de opdrachtnemer waar hij zo in kan stappen. dit kan gerealiseerd worden door de juiste informatie aan te 
leveren, vrijheid te geven in het ontwerp en samenspel met netbeheerders te faciliteren.

kLIC-informatie is niet zaligmakend. Netbeheerders kunnen aanvullende en meer nauwkeurige informatie hebben. Erken daarom het belang van vroegtijdige 
gesprekken voor optimale informatievoorziening.

Verken de mogelijkheid om werk te combineren om financieel en sociaal voordeel te behalen. Informeer elkaar als netbeheerders over korte- en 
langetermijndoelen en pak als opdrachtgever de rol van regisseur.

Er is veel te winnen met een gedegen voorbereiding door de opdrachtgever. Breng vroegtijdig risico's in beeld en kies realistische doorlooptijden voor 
verleggingen.

Zorg als opdrachtgever vroegtijdig voor duidelijkheid en transparantie richting netbeheerders over de categorie-indeling en eventuele verlegregeling. Ook als 
er nog geen definitief ontwerp is, kan elke netbeheerder met een belang op de hoogte gesteld worden van een naderend infrastructureel project. start zo snel 
mogelijk met het opbouwen van een relatie.

Zorg op de verschillende momenten in het project voor de juiste mensen aan tafel. Naast de juridische vertegenwoordiging van de beheerders zijn vooral de 
technische werknemers erg belangrijk bij het eerste contact.

Er is bij het verleggen van kabels en leidingen een discrepantie tussen het kortetermijnbelang van het project en het langetermijnbelang van netbeheerders. 
Besteed voldoende aandacht aan het combineren van de verschillende belangen om spanningen tussen de partijen te vermijden. Het vinden van het 
gemeenschappelijk belang kan zowel voordelig zijn voor de projectorganisatie als voor de maatschappij.

Als het maatschappelijk belang voorop staat, zal het bereiken van de laagste maatschappelijke kosten een gemeenschappelijk doel moeten zijn. Investeer 
tijd om iedereen mee te nemen in het proces. Van iedereen is een 'geven-en-nemenmentaliteit' met de blik op het eindresultaat vereist. Zorg dat hiervoor de 
juiste mensen aan boord zijn. Mensen die oplossingsgericht en vanuit het gezamenlijke belang kunnen denken, maken het verschil.

stuur als opdrachtgever en/of vergunningverlener op het nastreven van het maatschappelijk belang. deel informatie als netbeheerder, zodat de regisserende 
partij geholpen wordt in de zoektocht naar sociale voordelen. Aan de opdrachtgever/gemeente ook de taak om rekening te houden met toekomstige 
ontwikkelen ter plekke van de projectlocatie.

de onzekerheden die de ondergrond met zich meebrengt, moeten worden gecoördineerd om vertraging of andere problemen te voorkomen. kennis en wijze 
van benadering spelen daarbij een belangrijke rol. Een proactieve houding van alle betrokken partijen in de coördinatie kan een belangrijke bijdrage leveren 
aan het succes van een project.

Projecten uitvoeren blijft te allen tijde maatwerk, vooral bij grote infrastructurele projecten. uniformiteit is gewenst, maar lijkt een utopie. de onzekerheid 
met betrekking tot uniformiteit kan zijn weerslag hebben op de relatie tussen de projectbetrokken, met name op de tijd die gestoken dient te worden in het 
opbouwen/onderhouden van de relatie. Een flexibele houding van de projectbetrokkenen is daarom een pre.

http://www.cob.nl/worstelen
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Verkenning Planuitwerking 
(OG of ON)

Definitief 
ontwerp (ON)

Realisatie Opdracht-
gever (OG)

Opdracht-
nemer (ON)

Net- 
beheerder

Aannemer 
verlegging

Wanneer? Voor wie?
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Nawoord  
Het is gelukt, een reflectie door professionals bij professionals op het gebied van kabels en leidingen 
in grote projecten. de leden van het kernteam, die dit ‘even’ naast hun alledaagse afspraken hebben 
gedaan, zijn bij zes projecten langsgegaan met de vraag: ‘Wat kan ik leren van hun aanpak? Zijn hier 
lessen uit te trekken voor toekomstige projecten?’ dank voor jullie inzet! 

Bij de aankondiging op het COB-congres 2016 was er geen gebrek aan enthousiasme, ‘ja, dit zouden 
we moeten doen!’ Maar om het dan daadwerkelijk van de grond te krijgen, dat heeft dan toch wel 
wat voeten in aarde. Het blijkt eens te meer dat er weinig tijd is voor evaluatie en reflectie. Al gauw zit 
iedereen weer in zijn dagelijkse routine of werken we alweer aan de volgende grote klus.

Is de behoefte aan evaluatie dan toch niet zo groot? Hebben we het niet meer nodig, omdat we steeds 
minder grote projecten oppakken? Is Nederland af? Of zouden we juist méér moeten evalueren met 
de aankomende energietransitie (van het gas af),  de verdergaande digitalisering (big data) en verdere 
verstedelijking (inbreiding van het stedelijk gebied)? Betekenen deze vraagstukken juist niet dat er nog 
meer kabels en leidingen benodigd zijn of anders gebruikt moeten worden? 

Ja. Voor een duurzame toekomst zullen we meer in gesprek moeten gaan over elkaars langetermijn-
ambities en de vraag of het huidige netwerk daar nog aan voldoet. dit komt ook sterk terug als rode 
draad in de interviews. We moeten over een groter gebied dan alleen de projectscope en in een eerder 
stadium met elkaar in gesprek. daar zit hem de crux, nu worden er vaak geen ruimtereserveringen 
gedaan voor nieuwe leidingtracés. die reserveringen zijn wel nodig, omdat verleggingen projecten op 
zich zijn die hun eigen conditionering vragen.

tijd hebben en tijd nemen is ook een van de rode draden uit dit boekje. We kennen allemaal de 
vooroordelen van opdrachtgevers die snel richting uitvoering willen en stante pede verwachten dat 
grote aannemerscombinaties aan de slag gaan. Opdrachtnemers willen snel de realisatie in en menen 
dat het conditioneren van kabels en leidingen wel even technisch is op te lossen. Bedenk daarbij dat 
netbeheerders liever helemaal niet willen dat er een project nabij hun leiding wordt uitgevoerd, en nog 
minder zin hebben in een verlegging. 

In deze situatie is iedereen op zoek naar zijn eigen laagste maatschappelijke kosten, in plaats van dé 
laagste maatschappelijke kosten: iets wat de maatschappij ondertussen van ons eist, het is niet meer 
een hol begrip, je kunt er op afgerekend worden.

daarom op alle lezers het volgende appèl: laten we afspreken in een zo vroeg mogelijk stadium meer 
tijd te nemen om de lange termijn en de korte termijn op elkaar af te stemmen, op zoek naar common 
ground1! Ik nodig een ieder uit om bij dit initiatief aan te sluiten. 

Rest mij alleen nog jullie allen succes te wensen bij jullie huidige en toekomstige projecten. Wij hopen 
van harte dat deze publicatie jullie helpt het volgende verleggingsproject tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Jasper snippe,  
projectleider namens het COB

1 In het project Common ground voor ondergrondse infra werkt het COB-netwerk aan een een integrale langetermijnvisie voor 
kabels en leidingen. Zie voor meer informatie www.cob.nl/commonground.

https://www.cob.nl/commonground
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Bijlage A Topiclijst voor interviews Bijlage A A

INTRODUCTIE
•	 Aanleiding van het onderzoek

•	 doel van dit onderzoek 

•	 uitleg project

ALGEMEEN
•	 Introductie persoon

 – Naam en functie (verantwoordelijkheid)

•	 Introductie organisatie

 – Beschrijving van de organisatie

PROJECTANALYSE (PROJECTINITIATOR)
•	 korte projectbeschrijving (locatie, situatie, kenmerken)

•	 Is het project al gerealiseerd? Zo niet, in welke fase zit het project?

•	 Wanneer heeft in het project besluitvorming over kabels en leidingen plaatsgevonden:

 – Initiatief- en onderzoeksfase, ontwerp, realisatie

 – Contractfase

•	 Hoe is er in planstudiefase nagedacht over kabels en leidingen?

•	 Wat was de doelstelling met betrekking tot de samenwerking met derde partijen?

•	 Welke partijen waren betrokken bij het project?

•	 Zit er verschil in omgang met kabels en leidingen als die binnen de eigen organisatie vallen of van 
derden zijn?

SAMENWERKINGSVORM (PROJECTINITIATOR)
•	 Welke samenwerkingsvorm is er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het project aan de orde 

(binnen de scope van het hoofdcontract of separaat)?

 – Wat voor contractvorm is hier toegepast?

 – Waarom is voor deze contractvorm gekozen?

 – Wanneer is de keuze gemaakt / door wie is de keuze gemaakt?

 – Zijn de belangen voor de kabels en leidingen meegenomen in de afweging?

 – Is achteraf de keuze goed geweest / zou je het zo weer doen?

•	 Op welke wijze is de samenwerking meer dan alleen de kostenverdeling, tussen project en 
(net)beheerders van kabels en leidingen georganiseerd? 

 – Hoe is deze samenwerkingsvorm tot stand gekomen? 

 – Wat voor contract of overeenkomst is er met netbeheerders afgesloten?

 – Waarom is er voor deze aanpak gekozen?

VOORTRAJECT
•	 Wat zijn jullie uitgangspunten met betrekking tot kabels en leidingen voor dit project? 

•	 Hoe zijn de belangen geborgd (genoeg tijd in voorbereidingsfase, afweging van verschillende 
belangen)?

•	 Waar is het meeste discussie over geweest?

•	 Waren er zorgen/angsten vooraf?

•	 Zijn er afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden binnen het project?
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DE BETROKKENEN
•	 Hoe is het vertrouwen in elkaar bij dit project? 

 – Wat is uw relatie met de betrokken partijen?

 – Hoe ziet u de relatie idealiter tussen de verschillende betrokkenen bij kabels en leidingen? 

 – Is er transparantie in de omgang/besluitvorming? Zijn er belemmeringen vanuit de eigen 
organisatie?

•	 Hoe is de communicatie tussen alle betrokken partijen?

•	 Wie verzorgt de externe communicatie (naar omgeving/media) over de werkzaamheden aan kabels 
en leidingen?

 – Ieder voor zich/gezamenlijk?

 – Hoe is dit ervaren?

•	 Hoe maken jullie bepaalde dingen bespreekbaar (frustraties, conflicten, etc.)?

EVALUATIE OP BESLUITVORMING 
Achteraf gezien, wat zijn uw ervaringen met het project (positief en negatief)?

•	 Wat had anders aangepakt kunnen worden?

•	 Wat betekent dat voor de betrokkenen?

•	 Waar lagen kansen in dit project?

•	 Zijn de angsten vóór het project in praktijk waarheid geworden?

TOT SLOT
•	 Wat zijn de geleerde lessen? 

•	 Welke zaken wilt u nog kwijt die tijdens het interview niet aan de orde zijn gekomen?
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Bij veel grote bouw- en infraprojecten vormen de ondergrondse kabels en leidingen een grote 
uitdaging. In de praktijk blijkt dat er niet één juiste aanpak is om deze ondergrondse infrastruc-
tuur te verleggen; er zijn er vele! Dit rapport presenteert de uitkomsten van een inventarisatie 
bij praktijkprojecten. Wat zijn de gemene delers, wat zijn de verschillen? En van welke inzichten 
kunnen toekomstige projecten profijt hebben?

Voor de inventarisatie zijn interviews afgenomen bij zes praktijkprojecten: Ombouw Amstelveen-
lijn, Omlegging Badhoevedorp, Gaasperdammerweg, Rotterdamsebaan, spoorzone delft en OBsP 
Leiden. Bij de selectie is onder meer gelet op diversiteit in het type project (bijvoorbeeld spoor en 
weg, regionale en  landelijke opdrachtgevers). de betrokken partijen – opdrachtgevers, opdracht-
nemers, netbeheerders en aannemers van de verleggingen – zijn geïnterviewd door 'mensen uit 
het veld'. Zo kon het zijn dat de interviewer van het ene project, de geïnterviewde was bij het 
andere project. Op deze manier ontstond er kruisbestuiving tussen professionals, waardoor de 
interviews al een leermoment op zichzelf vormden.

de inzichten die uit de interviews naar voren zijn gekomen, zijn ingedeeld in zes thema's: 
organisatie, categorisering, informatievoorziening, timing, belangen en houding en gedrag. 
de verworven inzichten laten zien dat de omgang met kabels en leidingen in grote infra-
structurele projecten wel een technische component heeft, maar dat de essentie ligt op 
het sociale vlak. Een andere belangrijk inzicht is dat de definitie van laagste maatschap-
pelijke kosten nogal eens verschilt. Er wordt gestreefd naar de laagst mogelijke 
éigen kosten als partijen de maatschappij dienen. Het werkelijke bereiken van de 
laagste maatschappelijke kosten vraagt een integrale aanpak, een partij die de 
regie neemt en weloverwogen keuzes.

Worstelen met 
kabels en leidingen
Ervaringen uit grote infrastructurele projecten: 

wat kunnen we leren van elkaars aanpak?


