
Ruimte creëren in de ondergrond onder het maaiveld. 
 
De ambities in steden zijn groot. Innovatieve oplossingen worden gevraagd voor extra 
mogelijkheden voor de toepassingen voor warmte en elektra (hernieuwbare energie), voor sneller 
en meer dataverkeer (5G/6G), centrale afvalinzameling, verkeer en vervoer, klimaatadaptatie, een 
duurzame cyclische economie, etc... Een verdichting van de stad in nieuwbouwgebieden en 
transformatiegebieden met hoogbouw en smallere straten, zal de druk op de lokaal beschikbare 
ruimte onder het maaiveld extra verhogen.  
 
Waarom de diepte in gaan?  
Uitwijken naar links of naar rechts, bij een volle ondergrond onder stadswegen, onder de 
belendende percelen door, gaat niet. De fundering van gebouwen zit (gestuurde) boringen in de 
weg. Er moet meer met  minder ruimte onder het maaiveld gebeuren. Daarnaast wordt een 
verdichte stad vaak, net als de oude binnensteden, gekenmerkt door een infrastructuur van wegen 
én watergangen / grachten. Landhoofden van bruggen over de grachten en kademuren langs 
grachten  zijn ook gefundeerd. Dus in de rijrichting van de weg loop je na een honderdtal meters 
ondergronds aan tegen de fundering van het landhoofd van een brug aan. 
 

Op veel plekken in de bestaande stad is de ruimte op en onder het maaiveld nu al vol. Een 
‘business-as usual’ aanpak werkt dadelijk niet meer in de nieuwe  verdichte stad. Ruimte creëren in 
de ondergrond voor (duurzame) hoofdinfrastructuur, is hard nodig voor het realiseren van de 
ambities van de stad. Hierbij wordt op diepte een duurzaam toekomstgerichte vaste 
hoofdinfrastructuur aangelegd. Tegemoetkomend aan een toenemende vraag naar duurzame 
infrastructuur en naar ruimte op het maaiveld voor o.a. meer groen, minder verdeelkastjes, opslag 
van hemelwater, e.a. 

 
Figuur 1:   Twee diep (ondergrondse) integrale leidingentunnels met een stijgschacht voor de verbinding 

van de hoofdinfrastructuur met de laatste “mile” naar de voordeur. De stijgschacht kan 

eveneens dienen als hemelwateropslag, ruimte voor verdeelkasten, etc. Een ruimtevraag die nu 

vaak beslag legt op openbare ruimte en deze ontsiert. 
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Figuur 3:   Nieuwe Innovatieve tunnelboorbuizen waarin een warmtewisselaar is geïntegreerd. 

 
Nieuwe innovatieve (tunnelboor) buizen. 
Door de toepassing van een geïntegreerde warmtewisselaar in de buiswand, wordt de inwendige 
ruimte van de leidingen tunnelbuis gekoeld. Ook wordt warmte onttrokken uit de betonnen 
buitenschil, die door het grondwater is opgewarmd. Uiteindelijk wordt deze duurzaam verkregen 
warmte afgeven aan de bovenliggende aangesloten bebouwing en gaat niet zomaar meer 
verloren in de ondergrond. 
 
De verkregen duurzame warmte kan ook een functie krijgen in het opwaarderen en regenereren 
van de mogelijk aanwezige warmte-koude opslagsystemen (WKO). Daarin wordt de verkregen 
warmte-energie middels de warmtewisselaar met warmtepompsysteem in de bodem opgeslagen. 

 

Meerwaarde van het concept. 
De ondergronds gecreëerde extra ruimte door de schachten, met bovenzijde 2 tot 3 m minus 

maaiveld. Met de stijgschacht, hebben we de mogelijkheid deze te compartimenteren en kan deze 

benut worden voor diverse functies zoals: 

• Opslag van hemelwater – toepassing voor droge periodes, water voor reinigen straatwerk 

en/of riolering of overflow bij zware regenbuien. 

• Schachten in toekomstige parken, pleinen en binnentuinen; Dit levert extra ruimte op in de 

openbare ruimte. 

• Ondergronds brengen van diverse besturing kasten geeft een schonere aanblik van openbare 

ruimte (5G/6G telecom, VRI’s, verdeelkasten elektriciteit, etc.) 

• Afvalinzameling en met transport via een vacuüm buizenstelsel naar een centraal gelegen 

verwerking locatie. 

• Aansluiting op het fijnmazig distributienetwerk op de laatste “mile”… onder het maaiveld. 

 

Boven elkaar liggen tunnelbuizen: 

• Het creëren van ruimte in de ondergrond onder het maaiveld dat o.a. voor vergroening 

gebruikt kan worden. 

• Scheiding van disciplines en leidingtransportfuncties  

• Grote diameter buis, extra ruimte voor toekomstige uitbreidingen en eenvoudig onderhoud. 

• Optioneel: Innovatieve nieuwe buis, hybride energie – warmtewisselaar, duurzame energie 

voor belendende percelen. 

• Optioneel: Verwarmde fietspaden en bruggen. Minder gebruik strooizout. 

 

 
 
 

Innoveren

 
Figuur 2:   De bouwtechniek waarbij onderin een schacht een microtunneling  persvijzel apparaat is 

geplaatst (links) en het ondergrondse resultaat (rechts). 

 
De nieuwe ondergrondse infrastructuur in het innovatie concept `denk anders…denk dieper´ 
wordt gebouwd op een diepte, waar voldoende afstand wordt gehouden tot de paalpunten van  
de funderingen van gebouwen, bruggen en kademuren. Op deze aanlegdiepte is voldoende ruimte 
om te manoeuvreren in alle richtingen in een horizontaal vlak en worden één of meerdere 
integrale leidingen tunnels boven elkaar aangelegd. Tunnels die inwendig een doorsnede hebben 
van de gemiddelde lengte van een mens. Kabels en leidingen in deze tunnels worden benaderbaar 
voor monteurs voor onderhoud, aftakkingen en uitbreidingen. Straten en wegen worden niet meer 
opengebroken voor werken aan kabels en leidingen van de hoofdinfrastructuur. 
 
Microtunneling (zelfde benamingen ervoor zijn, schildboringen, gesloten front boringen) is een 
beproefde sleufloze techniek, waarmee de nieuwe diepe ondergrondse infrastructuur aangelegd 
kan worden. De (boor) schachten met diameters tussen de 8 en 12 meter worden trillingvrij vanaf 
het maaiveld niveau aangebracht. Onderin één van de schachten wordt de microtunneling 
persvijzel apparatuur geplaatst (figuur 2). Tunnelsegmenten takelt men naar beneden naar de 
schachtbodem en worden gekoppeld aan het al gebouwd tunneldeel. Waarna de boorkop grond 
wegboord en tegelijk de persvijzels de tunnelbuis verder “doorduwt” in de richting van de 
ontvangst schacht. Diameter ontvangstschacht kan zelf kleiner uitgevoerd worden (ca. ø 6 meter). 
 
De schachten dienen na afbouw als de stijgpunten naar het maaiveld en mogelijkheden voor 
andere doeleinden voor gebruik van de ruimte onder het maaiveld. 
Tunnellengtes van meer dan 200 meter zijn haalbaar met microtunneling technieken. Technisch 
haalbaar tot wel 1000 m1. 
In ons concept betekent het dat om de ca. 200 tot 300 meter een verticale schacht aanwezig is. Op 
deze wijze wordt een lang tunneltraject of een tweedimensionale matrix van tunnels onder de 
nieuwe stad gebouwd, toegankelijk voor onderhoud en uitbreiding van kabels en leidingen. Een 
matrix die bijdraagt aan het realiseren van nieuwe functionaliteit in de stad of een nieuw te 
ontwerpen woongebied. Door b.v. een ondergrondse tunnelmatrix primair op stadswarmte en 
elektriciteit uit te leggen, kunnen de leidingen voor de hoofdnetten stadswarmte en elektriciteit, 
toegankelijk en geïsoleerd in de ondergrond gelegd wordt. Zo wordt er direct onder het maaiveld 
ruimte en flexibiliteit geschapen, omdat de ligging drinkwaterleidingen onder het maaiveld dan 
niet meer afhangt  van waar stadswarmte en elektriciteitskabels lopen en voorgeschreven 
onderlinge aan te houden afstanden niet mee spelen. 
 

Openbare Ruimte, o.a.: 

• Ruimte in de ondergrond voor: 
• Klimaatadaptatie van de stad, 
• wortels van bomen en planten, dus meer groen op het maaiveld. 

• Ruimte boven de grond voor: 
• een visueel kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte (kasten 

5G/6G, verdeelkasten elektriciteit, VRI’s, etc., uit het zicht). 

• Opslag en hergebruik van hemelwater. 

• Stijg schachten in parken, op pleinen en in binnentuinen; Dit levert 
extra ruimte op in de  openbare ruimte. Innoveren, o.a.: 

• Grote diameter buis (mens hoog) voor 
transport, extra ruimte voor toekomstige 
uitbreidingen en eenvoudig onderhoud.  

• Innovatieve nieuwe buis, hybride energie – 
warmtewisselaar, duurzame warmte in de 
belendende percelen.  

• Scheiding van disciplines en leiding 
transportfuncties (meerdere buizen boven 
elkaar mogelijk). 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