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HOOfdstuk 1 - Inleiding

1 Inleiding 1

1.1 Aanleiding
Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in de binnensteden. de maatschappelijke opgaven 
met betrekking tot de energietransitie, klimaatadaptatie en stedelijke verdichting staan als gevolg 
daarvan onder druk. Het is duidelijk dat de inpassing van nieuwe functies in de ondergrond, in het 
bijzonder die ten aanzien van de ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur, niet op dezelfde manier 
aangepakt kan worden als tot nu toe gebruikelijk is. datzelfde geldt voor de beheer- en vervangings-
opgave, die immers nauw verbonden is met de uitbreidingsopgave. de inzet van algoritmen zou de 
diverse opgaven met elkaar kunnen verbinden en tot slimmere, integrale oplossingen kunnen leiden. 

In het kader van het project ‘Vol onder het maaiveld’ is in 2019-2020 een eerste inventariserend 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke meerwaarde van ontwerpen met algoritmen. daarin werd 
geconcludeerd dat algoritmen kunnen helpen om de verschillende ontwikkelingen die impact hebben 
op de ondergrondse kabels en leidingen beter op elkaar af te stemmen. Omdat de koplopergemeenten 
(zie kader) het ontwerpen met algoritmen als kansrijke oplossing zien, is eind 2020 het project 
‘Ontwerpen met algoritmen’ gestart om in meer detail te onderzoeken wat de behoeften van deze 
gemeenten zijn op het gebied van ondersteuning door algoritmen. de uitkomst van de eerste fase van 
dat project was dat algoritmen een bijzonder aantrekkelijk perspectief bieden als oplossing voor het 
inpassingsvraagstuk, maar dat concrete vervolgstappen om de ontwikkeling ervan te versnellen nog 
ontbreken. Om deze concretiseringsslag alsnog te maken, is besloten om een aanvullende projectfase 
op te zetten. Een werkgroep vanuit de koplopergemeenten is hier nauw bij betrokken geweest. deze 
memo zet de bevindingen van deze tweede projectfase kort uiteen.

1.2 Aanpak
fase 2 van het project ‘Ontwerpen met algoritmen’ heeft plaatsgevonden van september tot en met 
december 2021 en omvat enkele kennissessies waarbij uitgediept is wat er nodig is om een algoritme 
te ontwikkelen. 

Het doel van fase 2: 

Koplopergemeenten zijn beter in staat om gezamenlijk eisen aan ontwerpalgoritmen te articuleren 
richting potentiële ontwikkelaars.

Koplopergemeenten

In 2019 namen veertien gemeenten het initiatief voor het co-creatietraject 'Vol onder maaiveld' om tot een 

betaalbare en toekomstbestendige inrichting van de stedelijke ondergrond te komen. Dat traject is afgerond, 

maar de koplopergemeenten gaan door. De groep komt geregeld bij elkaar om kennis uit te wisselen en vraag-

stukken te signaleren. Het ontwerpen met algoritmen zien zij als een kansrijke oplossing en zij zijn dan ook 

nauw betrokken geweest bij het onderzoek.
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Er is onderzocht hoe de probleemdefinitie van het inpassingsvraagstuk vertaald kan worden naar 
ordeningsprincipes: de basis van het algoritme. Ordeningsprincipes zijn de regels/criteria die 
het algoritme gebruikt om te bepalen wanneer de ene uitkomst beter is dan de andere. Wat is een 
acceptabel scenario en wat niet?

Algoritme

Een algoritme is strikt genomen een reeks instructies die input verwerkt tot output. Elk computerprogramma 

bestaat uit algoritmes; alle (inter)acties worden daarmee bepaald. Zo zit achter elke knop een algoritme dat 

ervoor zorgt dat er iets gebeurt zodra iemand op de knop drukt. De output kan vaststaan ('ga naar de volgende 

pagina'), of afhangen van input ('ga naar pagina X', als iemand cijfer X heeft ingevuld in een tekstvak). Een 

algoritme kan enorm complex worden, bijvoorbeeld als er vele inputs gecombineerd worden in allerlei bere-

keningen. Dat zou het geval kunnen zijn bij een algoritme voor het inpassen van kabels en leidingen: gegevens 

over de omgeving en de assets, wensen ten aanzien van de eindsituatie en eventuele randvoorwaarden worden 

bij elkaar gevoegd volgens vastgestelde regels, en zo 'ontstaat' een voorstel voor de inpassing.

Ordeningsprincipes

Huidige objecten in 
de ondergrond

Geplande objecten in 
de ondergrond Inpassingsscenario's

INPut ALGORItME OutPut
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HOOfdstuk 2 - Resultaten

2 Resultaten2
Een algoritme worddt gevoed met: 

• data van de huidige objecten in de ondergrond.

• data van de geplande objecten in de ondergrond.

• de ordeningsprincipes die beschrijven wanneer de ene inpassing beter is dan de andere. 

In deze projectfase is met name aandacht besteed aan de ordeningsprincipes, omdat die vervolgens 
weer eisen kunnen stellen aan de data die nodig is voor het algoritme. Ordeningsprincipes beschrijven 
in feite de uitgangspunten van de keuzes die gemaakt worden gedurende het inpassingsproces. 
Om zinvolle en realistische ordeningsprincipes op te stellen, is het essentieel om te weten uit welke 
processtappen het inpassingsvraagstuk precies bestaat. 

2.1 Het belang van een uitgewerkt procesmodel
Gemeente Amsterdam is bereid gevonden om een actuele casus in te brengen, namelijk het ‘Masterplan 
k&L Amstel III en ArenAPoort 17’. dit helpt om een concreet beeld van het inpassingsvraagstuk te krijgen.

Het masterplan is onderdeel van de overkoepelende transformatie van een kantorenstrook naar een multi-
functionele stadswijk en bevat een inventarisatie van alle ontwerpplannen voor de ondergrondse inrichting 
(water, warmte, energie, data, etc.) in het betreffende gebied. Deze plannen zijn nog niet individueel op 
elkaar afgestemd en de opgave voor de komende tijd is om hier samenhang in aan te brengen. De gemeente 
Amsterdam onderkent dat het vinden van samenhang en structuur in zo’n masterplan voor de mens bijna 
niet meer te overzien is, en zou erg geholpen zijn met software (algoritmen) om het besluitvormingsproces 
te ondersteunen.

de casus duidt erop dat het ondergrondse inpassingsvraagstuk in de praktijk uit twee processen bestaat, 
wat door de koplopergemeenten is bevestigd: 

A. Een integraal programmeringsproces, geleid door de gemeente. 

B. Een gedetailleerder inpassingsproces, geleid door netbeheerders en ingenieursbureaus.

Gedurende deze projectfase kwam aan het licht dat er geen gedetailleerd en gemeenschappelijk beeld is 
van het proces dat ondersteund moet gaan worden met algoritmen. Hoewel de verwachting is dat in beide 
processen algoritmen van toegevoegde waarde kunnen zijn, is er weinig vastgelegd over de werking van 
de processen. dat is wel nodig: om een proces door een algoritme te kunnen laten ondersteunen, geven 
ontwikkelaars aan dat het nodig is om het betreffende besluitvormingsproces modelmatig uit te werken 
en daarin te beschrijven welke set van ordeningsprincipes gebruikt wordt in welke processtap. 

dus pas als het ‘te ondersteunen proces’ inzichtelijk is, kan er bepaald worden (met de hoofdrolspelers 
in het betreffende proces) welke ordeningsprincipes doorslaggevend zijn, bijvoorbeeld ruimtelijke 
criteria of juist economische criteria. de gedetailleerde uitwerking van processen was niet voorzien in 
deze projectfase.

2.2 Het standaardiseren van ordeningsprincipes
Ordeningsprincipes zijn geobjectiveerde beschrijvingen die iets zeggen over wat een bepaalde inpassing 
beter maakt dan een andere; bijvoorbeeld door te stellen dat twee leidingen minimaal een bepaalde 
onderlinge afstand moeten hebben, waarbij meer afstand beter is dan minder afstand.

In de praktijk blijken ordeningsprincipes op drie manieren te zijn vastgelegd, namelijk: 

• Generieke ordeningsprincipes die men sectorbreed heeft vastgesteld (bijvoorbeeld de NEN 7171).

• Gebiedsspecifieke ordeningsprincipes (zoals gemeentelijke handboeken/ verordeningen).

• Contractspecifieke ordeningsprincipes (zoals een-op-een afspraken tussen gemeente en 
netbeheerder).
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Van de generieke ordeningsprincipes zijn de ruimtelijke aspecten deels gestandaardiseerd vastgelegd 
middels de NEN 7171, waarbij gemeenten daarop aanvullingen hebben vastgelegd in gemeentelijke 
handboeken en verordeningen. Ander type ordeningsprincipes (zoals: hoe minder wegopbrekingen, 
hoe beter) zijn in mindere mate gestandaardiseerd beschreven. dit lijkt ook lastiger objectiveerbaar te 
zijn, want wie bepaalt welk belang prevaleert boven het andere? Hoe bepaal je dat? Hoe kwantificeer je 
de belangen? dat zijn vragen die zich moeilijk laten beantwoorden, maar wel ontzettend relevant zijn 
voor het ontwikkelen van algoritmen.

Gezien de beperkte omvang van deze projectfase is in de tweede gezamenlijke sessie op 17 november 
2021 gekozen om een shortlist van ordeningsprincipes te maken op basis van de ruimtelijke criteria 
uit de NEN 7171, zie BIJLAGE A. deze shortlist is het begin van een groeimodel van ordeningsprincipes 
dat gebruikt kan gaan worden voor het ontwikkelen van inpassingsondersteunende algoritmen. 
deze set is met name van belang bij het technische inpassingsproces en in mindere mate bij het 
programmeringsproces, is op dit moment de verwachting.
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HOOfdstuk 3 - Conclusie

3 Conclusie3
deze projectfase had als doel om gemeenten meer concrete handvatten te bieden bij het gezamenlijk 
ontwikkelen van een algoritme. Het is duidelijk geworden dat het onderliggende procesmodel van 
de inpassingsvraagstukken moet worden uitgewerkt en gestandaardiseerd. Het implementeren van 
een algoritme is een vorm van automatisering waarbij het nodig is om processen en werkwijzen eerst 
voor een belangrijk deel te objectiveren en te standaardiseren. Als de processen helder(der) zijn, kan 
worden bepaald welke ‘rekenregels’/criteria het algoritme moet gaan hanteren.

Figuur 1 / asdfasdfsdf
Figuur 2 / asdf
Figuur 3 / asdf

Figuur 3.1 / Er staat grote druk op de ondergrondse ruimte in binnenstedelijk gebied. (Illustratie: Cartoon Blanche)
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Ik onderstreep het belang van het werken aan een standaard/

voorbeeld-bibliotheek met ordeningsprincipes. Als deze er is of 

ontwikkeld wordt, dan kan parallel daaraan gewerkt worden aan 

algoritmen die als basis kunnen dienen voor software. Zo toets je ook 

of de ordeningsprincipes vertaald kunnen worden naar algoritmen en 

welke eisen dat stelt aan de input-gegevens.

Marco Scheffers, gemeente Amsterdam

4 Advies voor vervolgstappen4
1. Om de juiste ordeningsprincipes te kunnen opstellen, is een gedetailleerder procesmodel nodig 

van het proces dat ondersteund moet gaan worden met een algoritme. Werk eerst dit proces uit, 
stel dan de bijbehorende ordeningsprincipes vast en denk vervolgens pas aan het ontwikkelen van 
algoritmen. 

Beschouw de uitwerking van de twee hoofdprocessen – programmering en technisch inpassing 
– voorlopig als twee parallelle sporen. de tijd is nog niet rijp om een allesomvattend algoritme te 
ontwikkelen waarbij programmering gekoppeld is aan technische inpassing.

2. stel het procesmodel op aan de hand van een concrete casus en toets of deze representatief is voor 
de werkwijze van meerdere gemeenten. Wijs vervolgens een concrete probleem-/proceseigenaar 
aan. Geef in het project enkele medewerkers een prominente rol die op dit moment operationeel 
actief zijn in dit proces. de uitwerking van het procesmodel zou ook een stageopdracht kunnen zijn 
voor een student technische bedrijfskunde.

3. Om processen en informatiestromen te standaardiseren, zijn andere samenwerkingsverbanden 
nodig dan voor het ontwikkelen en valideren van algoritmen. Benoem expliciet op welk vlak 
gemeenten wel en niet samenwerken en wat de rol is van de netbeheerders in deze samenwerking. 
Het lijkt bijvoorbeeld wél zinvol om gezamenlijk te werken aan een standaard bibliotheek met 
ordeningsprincipes, maar níet noodzakelijk om op korte termijn ook gezamenlijk software te 
ontwikkelen. 

Optionele vervolgstap:

4. de set aan ordeningsprincipes die het algoritme gebruikt, bepaalt uiteindelijk welke databronnen 
er nodig zijn. uit gesprekken met studenten van de uVA is naar voren gekomen dat eventuele 
gebrekkige kwaliteit van input-datasets mogelijk opgelost kan worden door het toepassen 
van ‘machine learning’, waarmee het algoritme getraind kan worden met validatiegegevens 
uit veldwaarnemingen. Zo kunnen bijvoorbeeld ontbrekende kabels en leidingen in kLIC-data 
gesimuleerd worden aan de hand van kLIC-data op andere locaties in combinatie met gegevens uit 
proefsleuven.
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Bijlage A Shortlist ordeningsprincipes op basis 
van NEN 7171 1

OV = Openbare verlichting
Ls = Laagspanning
Ms = Middenspanning
Hs = Hoogspanning

Gebiedstype Thema Ordeningsprincipe (ruimtebeslag)

Woonstraat CAI In een woonstraat wordt voor CAI een vrije werkruimte van 0,3 meter uit de gevel 
aangehouden.

Woonstraat CAI In een woonstraat heeft CAI een dekking van 0,6 meter.

Woonstraat telecom In een woonstraat heeft telecom een dekking van 0,6 meter.

Woonstraat Elektriciteit In een woonstraat heeft elektriciteit van type OV en Ls een dekking van 0,6 meter.

Woonstraat Elektriciteit In een woonstraat wordt binnen het thema elektriciteit een onderlinge vrije 
ruimte gehanteerd van 0,05 meter.

Woonstraat Water In een woonstraat heeft water een dekking van 0,9 meter.

Woonstraat Gas In een woonstraat heeft gas een dekking van 0,9 meter.

Woonstraat Warmte In een woonstraat heeft warmte een dekking van 0,8 meter, indien deze 
aangelegd is onder de rijbaan.

Woonstraat Warmte In een woonstraat heeft warmte een dekking van 0,9 meter, indien deze 
aangelegd is onder het trottoir.

Woonstraat Warmte In een woonstraat wordt binnen het thema warmte een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,2 meter bij diameters van 225 millimeter.

Woonstraat Riolering In een woonstraat heeft riolering een dekking van 1,2 meter.

Woonstraat Riolering In een woonstraat wordt binnen het thema riolering een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,5 meter voor alle diameters.

Woonstraat Generiek In een woonstraat wordt tussen twee thema's een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,25 meter, onafhankelijk van de diameter.

Woonstraat Riolering In een woonstraat bestaat riolering uit twee buizen met beide een diameter van 
0,45 meter.

Woonstraat Warmte In een woonstraat bestaat warmte uit twee leidingen die naast elkaar liggen.

Woonstraat CAI In een woonstraat wordt voor CAI een pakketafmeting gehanteerd van 0,2 bij 0,1 
meter.

Woonstraat telecom In een woonstraat wordt voor telecom een pakketbreedte gehanteerd van zes 
kabels à 0,045 meter.

Woonstraat Elektriciteit In een woonstraat wordt voor elektriciteit een pakketbreedte gehanteerd van één 
Ls-kabel à 0,07 meter + één OV-kabel à 0,002 meter.

Woonstraat Water In een woonstraat wordt voor water een diameter gehanteerd van 0,11 meter.

Woonstraat Gas In een woonstraat wordt voor gas een diameter gehanteerd van 0,11 meter.

Industrieterrein CAI In een industrieterrein wordt voor CAI een vrije werkruimte van 0,3 meter uit de 
gevel aangehouden.

Industrieterrein CAI In een industrieterrein heeft CAI een dekking van 0,6 meter.
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Gebiedstype Thema Ordeningsprincipe (ruimtebeslag)

Industrieterrein telecom In een industrieterrein heeft telecom een dekking van 0,6 meter.

Industrieterrein Elektriciteit In een industrieterrein heeft elektriciteit van type OV en Ls een dekking van 0,6 
meter.

Industrieterrein Elektriciteit In een industrieterrein wordt binnen het thema elektriciteit een onderlinge vrije 
ruimte gehanteerd van 0,05 meter.

Industrieterrein Elektriciteit In een industrieterrein heeft elektriciteit van type Ms een dekking van 0,9 meter.

Industrieterrein Water In een industrieterrein heeft water een dekking van 0,9 meter.

Industrieterrein Gas In een industrieterrein heeft gas een dekking van 0,9 meter.

Industrieterrein Warmte In een industrieterrein heeft warmte een dekking van 0,8 meter, indien deze 
aangelegd is onder de rijbaan.

Industrieterrein Warmte In een industrieterrein heeft warmte een dekking van 0,9 meter, indien deze 
aangelegd is onder het trottoir.

Industrieterrein Warmte In een industrieterrein wordt binnen het thema warmte een onderlinge vrije 
ruimte gehanteerd van 0,3 meter bij diameters van 450 millimeter.

Industrieterrein Riolering In een industrieterrein heeft riolering een dekking van 1,2 meter.

Industrieterrein Riolering In een industrieterrein wordt binnen het thema riolering een onderlinge vrije 
ruimte gehanteerd van 0,5 meter voor alle diameters.

Industrieterrein Generiek In een industrieterrein wordt tussen twee thema's een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,25 meter, onafhankelijk van de diameter.

Industrieterrein Riolering In een industrieterrien bestaat riolering uit twee buizen met beide een diameter 
van 0,8 meter.

Industrieterrein Warmte In een industrieterrein bestaat warmte uit twee leidingen die naast elkaar liggen.

Industrieterrein CAI In een industrieterrein wordt voor CAI een pakketafmeting gehanteerd van 0,2 bij 
0,2 meter.

Industrieterrein telecom In een industrieterrein wordt voor telecom een pakketbreedte gehanteerd van 26 
kabels à 0,045 meter.

Industrieterrein Elektriciteit In een industrieterrein wordt voor elektriciteit een pakketbreedte gehanteerd van 
drie Ls-kabels à 0,07 meter + twee OV-kabels à 0,002 meter + drie Ms-kabels à 
0,01 meter.

Industrieterrein Water In een industrieterrein wordt voor water een diameter gehanteerd van 0,16 
meter.

Industrieterrein Gas In een industrieterrein wordt voor gas een diameter gehanteerd van 0,2 meter.

Hoofdstraat CAI In een hoofdstraat wordt voor CAI een vrije werkruimte van 0,3 meter uit de gevel 
aangehouden.

Hoofdstraat CAI In een hoofdstraat heeft CAI een dekking van 0,6 meter.

Hoofdstraat telecom In een hoofdstraat heeft telecom een dekking van 0,6 meter.

Hoofdstraat Elektriciteit In een hoofdstraat heeft elektriciteit van type OV en Ls een dekking van 0,6 meter.

Hoofdstraat Elektriciteit In een hoofdstraat wordt binnen het thema elektriciteit een onderlinge vrije 
ruimte gehanteerd van 0,05 meter.

Hoofdstraat Elektriciteit In een hoofdstraat heeft elektriciteit van type Ms een dekking van 0,9 meter.

Hoofdstraat Water In een hoofdstraat heeft water een dekking van 0,9 meter.
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Gebiedstype Thema Ordeningsprincipe (ruimtebeslag)

Hoofdstraat Gas In een hoofdstraat heeft gas een dekking van 0,9 meter.

Hoofdstraat Warmte In een hoofdstraat heeft warmte een dekking van 0,8 meter, indien deze 
aangelegd is onder de rijbaan.

Hoofdstraat Warmte In een hoofdstraat heeft warmte een dekking van 0,9 meter, indien deze 
aangelegd is onder het trottoir.

Hoofdstraat Warmte In een hoofdstraat wordt binnen het thema warmte een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,2 meter bij diameters van 225 millimeter.

Hoofdstraat Warmte In een hoofdstraat wordt binnen het thema warmte een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,3 meter bij diameters van 450 millimeter.

Hoofdstraat Riolering In een hoofdstraat heeft riolering een dekking van 1,2 meter.

Hoofdstraat Riolering In een hoofdstraat wordt binnen het thema riolering een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,5 meter voor alle diameters.

Hoofdstraat Generiek In een hoofdstraat wordt tussen twee thema's een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,25 meter, onafhankelijk van de diameter.

Hoofdstraat Riolering In een hoofdstraat bestaat riolering uit twee buizen met beide een diameter van 
0,6 meter.

Hoofdstraat Warmte In een hoofdstraat bestaat warmte uit twee leidingen die naast elkaar liggen.

Hoofdstraat CAI In een hoofdstraat wordt voor CAI een pakketafmeting gehanteerd van 0,2 bij 0,1 
meter.

Hoofdstraat telecom In een hoofdstraat wordt voor telecom een pakketbreedte gehanteerd van 
veertien kabels à 0,045 meter.

Hoofdstraat Elektriciteit In een hoofdstraat wordt voor elektriciteit een pakketbreedte gehanteerd van 
twee Ls-kabels à 0,07 meter + één OV-kabel à 0,002 meter + één Ms-kabel à 
0,01 meter.

Hoofdstraat Water In een hoofdstraat wordt voor water een diameter gehanteerd van 0,16 meter.

Hoofdstraat Gas In een hoofdstraat worden voor gas standaard twee leidingen aangelegd waarvan 
één een diameter van 0,16 meter heeft en één een diameter van 0,3 meter.

Generiek Elektriciteit Het is toegestaan om Ms te projecteren onder Ls, indien Ms op 0,9 meter dekking 
ligt.

Generiek Generiek Ondergrondse netten moeten met een vrije sleuf met een netbreedte B 
vermeerderd met 0,5 meter, kunnen worden opgegraven. de minimale afstand 
tussen de verschillende thema’s moet ten minste 0,1 meter bedragen

Generiek telecom de afstand tussen telecommunicatiekabels met koperen of hybride kern en 
Ls-kabels moet ten minste 0,5 meter bedragen. Bij Ms- en Hs-kabels moet 
deze afstand respectievelijk ten minste 0,75 meter en 2 meter te zijn. Er moet 
rekening mee worden gehouden dat lasmoffen en lasboxen buiten het tracé of de 
leidingstrook moeten kunnen worden geplaatst. dit leidt vaak tot een kruisende 
leiding.

Generiek Warmte Bij warmteleidingen wordt de uitzetting bij temperatuurverhoging door de 
gronddruk verhinderd. de grond is daardoor een wezenlijk onderdeel van de 
leidingconstructie. dekking en zijdelingse gronddruk moeten daarom altijd 
aanwezig zijn.

Buitengebied CAI In een buitengebied wordt voor CAI een vrije werkruimte van 0,3 meter uit de 
gevel aangehouden.
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Gebiedstype Thema Ordeningsprincipe (ruimtebeslag)

Buitengebied CAI In een buitengebied heeft CAI een dekking van 0,6 meter.

Buitengebied telecom In een buitengebied heeft telecom een dekking van 0,6 meter.

Buitengebied Elektriciteit In een buitengebied heeft elektriciteit van type OV en Ls een dekking van 0,6 
meter.

Buitengebied Elektriciteit In een buitengebied wordt binnen het thema elektriciteit een onderlinge vrije 
ruimte gehanteerd van 0,05 meter.

Buitengebied Elektriciteit In een buitengebied heeft elektriciteit van type Ms een dekking van 1 meter.

Buitengebied Water In een buitengebied heeft water een dekking van 0,9 meter.

Buitengebied Gas In een buitengebied heeft gas een dekking van 0,9 meter.

Buitengebied Warmte In een buitengebied heeft warmte een dekking van 0,8 meter indien deze 
aangelegd is onder de rijbaan.

Buitengebied Warmte In een buitengebied heeft warmte een dekking van 0,9 meter indien deze 
aangelegd is onder het trottoir.

Buitengebied Riolering In een buitengebied heeft riolering een dekking van 1,2 meter.

Buitengebied Riolering In een buitengebied wordt binnen het thema riolering een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,5 meter voor alle diameters.

Buitengebied Generiek In een buitengebied wordt tussen twee thema's een onderlinge vrije ruimte 
gehanteerd van 0,25 meter, onafhankelijk van de diameter.

Buitengebied Riolering In een buitengebied bestaat riolering uit twee buizen met beide een diameter van 
1,20 meter.

Buitengebied Warmte In een buitengebied bestaat warmte uit twee leidingen die naast elkaar liggen.

Buitengebied CAI In een buitengebied wordt voor CAI een pakketafmeting gehanteerd van 0,2 bij 
0,2 meter.

Buitengebied telecom In een buitengebied wordt voor telecom een pakketbreedte gehanteerd van 
zesentwintig kabels à 0,045 meter.

Buitengebied Elektriciteit In een buitengebied wordt voor elektriciteit een pakketbreedte gehanteerd van 
één Ls-kabel à 0,07 meter + één OV-kabel à 0,002 meter + één Ms-kabel à 0,01 
meter.

Buitengebied Water In een buitengebied worden voor water standaard twee leidingen aangelegd 
waarvan één een diameter van 0,5 meter heeft en één een diameter van 0,063 
meter.

Buitengebied Gas In een buitengebied wordt voor gas een diameter gehanteerd van 0,2 meter.
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Algoritmen kunnen helpen om de verschillende ontwikkelingen die impact 
hebben op de ondergrondse kabels en leidingen beter op elkaar af te stemmen. 
Het COB-netwerk heeft onderzocht hoe het inpassingsvraagstuk vertaald kan 
worden naar een algoritme.

Een algoritme is in feite een geautomatiseerd proces dat gevoed wordt door enkele 
datasets over de ligging van bestaande en geplande ondergrondse objecten en als 
uitkomst een optimaal inpassingsscenario geeft, of enkele voorstellen daarvoor. 
Hiervoor zijn ordeningsprincipes nodig: regels/criteria die het algoritme gebruikt 
om te bepalen wanneer de ene uitkomst beter is dan de andere.

In de praktijk blijken ordeningsprincipes op drie manieren te zijn vastgelegd: 
generiek/sectorbreed (bv. NEN 7171), gebiedsspecifiek (bijvoorbeeld 
gemeentelijke verordening) en contractspecifiek (afspraken tussen 
gemeente en netbeheerder). Hoe deze ordeningsprincipes samenkomen 
in het inpassingsproces, blijkt nog onvoldoende duidelijk. Een van de 
aanbevelingen is dan ook om een gedetailleerd model uit te werken van 
het proces dat ondersteund moet gaan worden met een algoritme.

Ontwerpen met 
algoritmen, fase 2
Het gemeentelijke ondergrondse inpassingsvraagstuk 
vertalen naar een algoritme


	Inleiding�1
	Aanleiding
	Aanpak

	Resultaten2
	Het belang van een uitgewerkt procesmodel
	Het standaardiseren van ordeningsprincipes

	Conclusie3
	Advies voor vervolgstappen4
	Shortlist ordeningsprincipes op basis van NEN 7171�1
	Colofon

