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Vol onder maaiveld
Initiatief van COB, Bouwcampus en gemeenten
Het wordt te vol in de ondergrond, met name in 
binnensteden door:
§ Energietransitie
§ Klimaatadaptatie
§ Biodiversiteit
§ Hittestress
§ 5G netwerk
§ Bomen
§ Afvalcontainers
§ Elektrisch opladen
§ Waterberging en infiltratie
§ Warmte- en koudeopslag

Praktische, integrale oplossingen voor het realiseren 
van maatschappelijke ambities in de binnenstedelijke 
ondergrond
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Bestaande ordening NEN 7171
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Vol onder maaiveld: ideeën

Van de 18 ideeën zijn er 7 gekozen om nader uit te 
werken tot een projectplan. 
Welke mogelijkheden zijn er als er geen ruimte is 
conform de NEN7171:

§ Leidinggoten
§ Mantelbuizen - Putconstructies
§ Gestuurde boringen
§ Leidingentunnel
§ Verticaal kabels- en leidingensysteem
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Vol onder maaiveld: alternatieven

Mantelbuizen – PutconstructiesLeidingentunnel
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Vol onder maaiveld
§ Verticaal kabels- en leidingensysteem

transportkabels

distributie
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Verwachte voordelen

§ Minder ruimte gebruik
§ Minder graafschade (25 miljoen op jaarbasis)
§ Meer ruimte voor bomen
§ Eenzijdig of tweezijdig systeem
§ Ondiepe aanleg telecom
§ Eenvoudige techniek
§ Toepasbaar in bestaande als nieuwe situatie
§ Voor distributie netwerken
§ Voor transport kabel netwerken
§ Betere hervindbaarheid
§ Minder overlast
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Verticaal K&L systeem

Voorwaarden Vol onder maaiveld:
§ Inpassingsvraagstukken binnenstedelijk gebied
§ Draagvlak stakeholders
§ Innovatief technisch en proces
§ Integraliteit
§ Betaalbaar
§ Minimale overlast
§ Marktpartijen kunnen het ontwikkelen en aanleggen
§ Binnen 2 jaar in pilot uitvoeren in Leiden
§ Binnen 5 jaar in straat of wijk 



9

Verticaal K&L systeem

Wat hebben we gedaan na 1 november:
§ Presentatie netbeheerders Leiden
§ Informeren GPKL
§ Presentatie NEN 7171 commissie
§ Presentatie Techniek Nederland
§ Twee bijeenkomsten werkgroep 16 pers.
§ Deelname alle netbeheerders werkgroep 
§ Opstellen gezamenlijk projectplan
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Verticaal K&L systeem
Samenwerking met stakeholders:

(werkgroep waarmee projectplan is opgesteld)
§ Netbeheerders

• Alliander
• Dunea
• Tennet
• Vattenfall
• KPN
• VodafoneZiggo
• SLIB

§ Gemeenten (GPKL)
§ NEN commissie
§ Ingenieursbureaus
§ Aannemers Techniek Nederland
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Projectplan
Opdracht vanuit COB om een projectplan te 
maken voor het verticaal k&l systeem
Projectplan
§ Definiëren project om voorwaarden verticaal 

k&l systeem te bepalen
§ Onder regie van COB en Bouwcampus
§ Met steun van genoemde stakeholders 
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Doel

§ Uitwerken technisch concept 

tot haalbaar en in de praktijk 

implementeerbaar systeem.

§ Eenvoudig, betaalbaar, praktisch 

toepasbaar alternatief.

§ In beeld brengen hoe het VKLS kan 

worden toegepast:

§ onder welke omstandigheden 

§ in welke situaties 

§ welke combinaties van K&L 

Projectplan VKLS
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Projectorganisatie
Netbeheerders
Gemeenten (GPKL)
NEN commissie
Ingenieursbureaus
Aannemers Techniek Nederland
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Planning
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Financiën

manuren gem. tarief kosten

   Fase 1: Uitwerken VKLS 800 88.000€           50.000€        138.000€         
      Basisgegevens 80 110 8.800€             5.000€          13.800€           
      PvE VKLS 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Combinaties 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Technische uitwerking 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Organisatie en financiën 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Pilot zoeken incl. financiering 80 110 8.800€             5.000€          13.800€           

   Fase 2: Pilot PM PM PM PM
      Proefopstelling(en) PM PM PM PM
      Voorbereiden PM PM PM PM
      Uitvoeren PM PM PM PM
      Evaluatie PM PM PM PM

Project-inspanning 
(uitvoeren werkzaamheden werkpakketten)
(dus excl. inbreng in werkgroep + stuurgroep)

Out-of-
pocket 
kosten

Totale 
kosten

VOLGENDE STAP = Dekking zoeken, samen met COB
• Subsidie Rijk / Provincies
• Netbeheerders
• Gemeenten
• Aannemers
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§ Onderschrijft u de urgentie dat naar er alternatieve ordening 
van K&L moet worden onderzocht?

§ Biedt het VKLS een mogelijke oplossing voor urgente 
situaties in uw gemeente?

§ Ondersteunt u de verdere ontwikkeling van het idee?

§ Kunt u zich vinden in de aanpak in het projectplan?

§ Bent u bereid bij te dragen (financieel / personeel) aan de 
uitvoering van het projectplan en / of te helpen zoeken naar 
de benodigde middelen?

Vragen aan gemeenten
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§ Alle koploper gemeenten ontvangen het projectplan.

§ Verzoek om commitment op het projectplan door koploper 
gemeenten.

§ Op 17 april tijdens Flexival COB vaststelling projectplan 
VKLS.

§ Voorstel feestelijk ondertekening tijdens het Flexival van het 
projectplan door GPKL en Netbeheer Nederland.

§ Netwerk COB en Bouwcampus inzetten voor vinden van 
financiën voor uitwerking projectplan.

§ 18 april start werkgroep met uitwerking projectplan VKLS.

En nu doorpakken


