
 

Platform Kabels en leidingen 
Terugblik dinsdag 10 maart 2020 
 
Locatie 
Theater in de Centrale Bibliotheek Rotterdam 
Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam 
 
Op dinsdag 10 maart vond de eerste platformbijeenkomst van 2020 plaats. Tevens was dit de eerste 
bijeenkomst onder leiding van platformcoördinator Rudi Zoet. Samen met Theo Ellenbroek stelde hij 
voor om vaste rubrieken te laten terugkomen in iedere bijeenkomst, waarvoor de leden input kunnen 
aanleveren. Zo wordt gedacht aan ‘kabels en leidingen in het nieuws’, een ‘juridisch weerbericht’, een 
korte update van de kennisarena, een item waar deelnemers een oproep kunnen doen (voor hulp, 
samenwerking, etc.) en ruimte voor de leden om zich kort voor te stellen aan de groep. Vanuit de zaal 
kwamen aanvullende suggesties als ‘successen en missers waar je veel van kan leren’. Meer en andere 
suggesties voor rubrieken en de invulling ervan zijn van harte welkom! 
 
Vervolgens vond een tafelgesprek plaats met Jaap Peters en Marcel Bruin van de gemeente Rotterdam, 
en Hugo Hoenders van de gemeente Alphen aan den Rijn. Onderwerp van gesprek was de aanleg van 
een bundelingssysteem in de Robert Fruinstraat in Rotterdam. Omdat de Robert Fruinstraat door de 
gemeente werd bestempeld als ‘straat van de toekomst’, waren er grootse ambities om een integraal en 
toekomstvast bundelingssysteem voor kabels en leidingen aan te leggen. Tijdens het 
voorbereidingstraject bleek het lastig om draagvlak te verkrijgen bij alle stakeholders, omdat een 
dringende noodzaak ontbrak en allerlei richtlijnen en voorschriften een belemmerende werking hadden. 
Uiteindelijk zal er een bundelingssysteem in afgeslankte vorm worden gerealiseerd, maar heeft de 
gemeente wel een aantal wijze inzichten opgedaan. Hieruit volgde een boodschap voor de sector: wil 
een grootschalige uitrol van bundelingssystemen in Nederland slagen, dan zullen bestaande kaders 
moeten worden herzien en moeten partijen op landelijk niveau in gesprek over de businesscase. 
 
In Rotterdam zullen komende projecten op een andere manier benaderd worden. Voor de gemeente 
Alphen aan den Rijn waren deze uitdagingen herkenbaar, hoewel er in een winkelgebied uiteindelijk een 
put-mantelbuisconstructie is gerealiseerd. Ondanks de hoge aanlegkosten is de gemeente erg tevreden 
met het resultaat, want er is nagenoeg geen overlast meer bij onderhoud. 
 
Na de pauze konden de aanwezigen met behulp van een online peiling aangeven wat hun visie is op het 
platform en de onderwerpen die aan bod (zouden moeten) komen. Deelnemers gaven aan vooral op de 
hoogte te willen blijven van variërende onderwerpen, waarbij ook veel waarde wordt gehecht aan 
onderlinge discussie en interactie. De samenhang met de kennisarena (www.cob.nl/commonground) 
wordt op prijs gesteld, maar daarnaast moet het platform op zichzelf bestaansrecht hebben en een 
podium bieden aan onderwerpen die in de kennisarena niet per se thuishoren. De leden gaven aan meer 
te willen met de community; ze willen het groepsgevoel ook op andere plekken dan alleen op de vier 
bijeenkomsten per jaar beleven. Wellicht zijn er mogelijkheden binnen de website van het COB. Ook 
werd de voorkeur uitgesproken voor een diversiteit aan onderwerpen binnen een bijeenkomst, in plaats 
van een focus op één onderwerp per keer. 
 
Tot slot splitste de groep zich op en was er in beide subgroepen een inventarisatie van, en discussie 
over, onderzoeksprojecten die opgepakt zouden moeten worden. Wat vooral naar voren kwam, was een 
behoefte om samenwerking op gebied van strategische afstemming en adaptieve in beeld te brengen. 
Hoewel een langetermijnvisie belangrijk is, moet hierbij wel oog worden gehouden voor concrete 
situaties en praktische oplossingen. Ook zou werk moeten worden gemaakt van een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse voor aanlegmethoden en ondergrondse ordening. 
 
Onder het genot van een drankje en drankje werd de interactieve middag afgesloten. Dank aan alle 
aanwezigen voor hun input en graag tot de volgende keer! 

http://www.cob.nl/commonground

