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Voorwoord

De ambities van de stad Amsterdam zijn groot. Bovenop een enorme bouw- en vervangingsopgave werken we aan duurzame oplossingen voor mobiliteit, een ingrijpende
energietransitie, snel dataverkeer, klimaatadaptatie en een circulaire aanpak van afval en
grondstoffen. Elk van deze ambities vraagt ruimte. Ruimte die in Amsterdam steeds
schaarser wordt - niet alleen bovengronds maar vooral ook ondergronds - en dat heeft
direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving.
Op veel plekken is de ruimte op en onder het maaiveld nu al vol. Als we de ‘business-asusual’ aanpak blijven volgen ‘past en werkt het’ straks gewoonweg niet meer: de ondergrond laat zich nu eenmaal minder flexibel inrichten dan de bovengrond. Vandaar de
pakkende titel van dit boekje: Denk Dieper! Het is nu de tijd om met alle stakeholders aan
tafel na te denken over innovatieve, toekomstbestendige en integrale oplossingen voor
de toenemende drukte onder het trottoir.
We kijken daarom met grote belangstelling naar bijvoorbeeld de ontwikkelingen in
Amstelstad - de zone tussen het Amstelstation en het AMC ziekenhuis - waar de gemeente
samen met Waternet en Liander zoekt naar integrale en multifunctionele oplossingen voor
de ondergrond en de openbare ruimte.
Met het bedenken van slimme technische oplossingen komt echter ook het regievraagstuk
steeds meer op de voorgrond te staan. Want wie is eigenlijk eigenaar van de ondergrond?
Naast de gemeente zijn er immers tal van partijen die daarin ook forse publieke en/of
private belangen hebben. Hoe komen we tot het bewustzijn dat de ondergrond collectief
eigendom is, dat ten dienste staat van het totaal aan maatschappelijke opgaven? Hoe
komen we, ondanks alle eigen belangen, tot een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid
en wie voert dan de regie?
Wij willen u daarom graag meenemen in de wondere wereld onder onze voeten en dagen
u uit om mee te denken over de toekomst van de Amsterdamse ondergrond: het fundament van de stad.
Pierre van Rossum (directeur Grond & Ontwikkeling)
Esther Agricola (directeur Ruimte & Duurzaamheid)
Jean Paul Rocour (hoofd Stedelijk Beheer, Verkeer & Openbare Ruimte)
Marten Klein (directielid Ingenieursbureau)
Roelof Kruize (directeur Waternet)
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1. Bodem onder ons bestaan
Van oudsher heeft de mens een innige band met de aarde en zijn of haar
geboortegrond. Die band heeft diepe cultuurhistorische wortels. Met de
handen wroeten in de tuin resoneert met onze oudste hersendelen en de
term ‘Moeder Aarde’ is uiteraard niet zomaar gekozen. Als de grond onder
onze voeten beeft staan we letterlijk én figuurlijk op onze grondvesten te
schudden. En hoe modern we ook zijn geworden, het is veelzeggend dat
mensen soms de grond kussen bij winst op de atletiekbaan of terugkeer uit
ballingschap, of begraven willen worden in de grond van hun voorouders.
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Bestaansgrond

Maar toch, ook als utilitair gebruiksvoorwerp is de ondergrond steeds belangrijker
geworden. Nu meer dan de helft van de wereldbevolking in de steden woont neemt
het gevecht om de schaarse ruimte serieuze vormen aan. De stad wordt voller en
voller. Functies die geen daglicht nodig hebben zoeken hun heil daarom ondergronds. Aanvankelijk was dat beperkt tot een paar kelders, energievoorziening en
communicatie, riolering en drinkwater. Maar we hebben het nu ook over metrolijnen
en parkeren, supermarkten, musea, dance events en sport, opslag en misschien een
extra slaapkamer. Vooruitgang gaat voor een flink deel door de grond, zo mogen
we vaststellen.

wvp = watervoerend pakket

hollandveen

-3 meter

zand, klei, veen (wadzand)

basisveen

|

De hedendaagse appende stedeling is die emotionele band met de grond over het
algemeen wel kwijtgeraakt. We kijken nu vooral ‘utilitair’ naar de bodem en ondergrond. Het kussen van het trottoir is ronduit belachelijk en grondbezit is alleen nog
een issue als het om nieuw erfpachtbeleid gaat.

1e zandlaag
1e wvp

Gederomantiseerd
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Die emotionele component is heel begrijpelijk. Zieken genezen sneller als zij uitzicht
hebben op natuurschoon en het is nog niet zo gek lang geleden dat we voor ons
lijfsbehoud direct afhankelijk waren van een goede oogst op het land. Nog steeds
vormen landbouw, bosbouw, grond- en delfstoffen het fysieke fundament onder
onze samenleving. Historisch gezien ‘was je pas iemand’ als je grond bezat en om
datzelfde grondbezit zijn verbeten oorlogen gevoerd.

Eemklei
zand, klei, veen

2e wvp

3e zandlaag

|

De bodem onder de binnenstad van Amsterdam is met name gevormd door rivieren, die millennia lang gesteenten en plantenresten hebben weggespoeld, weer
aangevoerd, verpulverd en samengedrukt. Zouden we een groot diep blok uit deze
bodem tillen, dan zien we een soort ‘tompouce’. De twee lagen ‘bladerdeeg’ zijn
zandlagen die op meer dan tien meter en twintig meter diepte liggen. Tussen het
bladerdeeg bevinden zich mengsels van samengeperst zand en klei die ooit in een
warme periode in de ijstijd zijn ontstaan. De ‘icing’ op de tompouce, met een dikte
van een meter of 12, wordt gevormd door zachte veengrond die er bovenop drijft.

|

Ondergrond van Amsterdam

zand, klei, veen

-50 à 80
meter

Voordat Amsterdam hier neerstreek hadden Noordzee en zandbanken, rivieren en moerassen, gletsjers en getijdegeulen eonen lang het rijk alleen. Het resultaat is een bodemopbouw van afwisselende lagen veen en klei, afgewisseld met ondiepe en diepe pakketten zeezand en rivierzand. In essentie staat de stad dus op een zompige mix van verrotte planten, zand, water en klei
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2. Het geheugen van de stad
De ondergrond vormt ook het lange termijn geheugen van de stad. Hoe dieper
we graven, hoe verder we teruggaan in de tijd. Wie in de Amsterdamse binnenstad een betontegel oplicht en gaat graven stuit, indien heelhuids door de
wirwar aan kabels en leidingen gekomen, op interessante geschiedenislessen.
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Met name bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn zijn 700.000 archeologische vondsten gedaan.
Een selectie daarvan is prachtig uitgestald in de vitrine naast de roltrap van station Rokin. Kijk
daarnaast op de site www.belowthesurface.amsterdam

Ophogingen
Eerst komen we een in dikte variërende laag ophoogzand en -puin uit verschillende
tijdperken tegen. Toen Amsterdam rond 1200 als bescheiden nederzetting begon
lag hier vooral water en laagveen. Ophogingen waren noodzakelijk om droge voeten
te houden en te kunnen bouwen. Vanaf de Middeleeuwen werd daarvoor puin en
bagger gebruikt uit de hagelnieuwe grachten. Later kwamen schuiten met zand uit
de regio om de veenbodem in de hele 19e eeuwse gordel van de stad op te hogen.
Alleen het Vondelpark en Oosterpark liggen nog op hun oorspronkelijk maaiveldniveau; je fietst daar dan ook merkbaar naar beneden.

Archeologie
De bodem als archief komt vooral aan het licht als we nog dieper graven in de
binnenstad. Resten uit het verleden gaan zelfs terug tot de 13e eeuw in de vorm
van oude ophooglagen, resten van muren en beerputten, gedempte waterlopen,
menselijke graven en allerhande afval, gereedschappen en huishoudelijke spullen.

Bodemverontreinigingen
Het ‘archief’ bevat niet alleen leuke zaken. Sinds de Middeleeuwen hebben ambachtelijke bedrijfjes de bodem onder de binnenstad verontreinigd. Later deden
gasfabrieken en industrieën aan de noordoever van het IJ ook een flinke duit in de
zak. Lekkende olietanks, chemisch afval en lood uit benzine completeerden het
palet aan vervuilingsbronnen. De laatste decennia wordt de bodem gelukkig een
stuk beter beschermd tegen nieuwe verontreinigingen. De interactieve kaart op
maps.amsterdam.nl/bodemkwaliteit laat zien hoe schoon of vies de bodem onder
delen van de stad is.

In WO II hebben de geallieerden diverse bombardementen op Amsterdam uitgevoerd. Vooral
Noord werd in 1943 zwaar getroffen. Van die aanval zijn nog steeds een aantal blindgangers in
de bodem ‘zoek’. Bij nieuwbouwprojecten wordt daarom eerst onderzoek gedaan naar het
risico van dergelijke bommen
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Eind 19e eeuw kwamen bij de productie van stadsgas uit steenkool teerachtige afvalstoffen
vrij, die diep in de bodem onder de gasfabrieken weglekten

Leven op de leeflaag
In de jaren ’80 werden we ons in het hele land bewust van de enorme omvang van
de bodemvervuiling. Alles opruimen bleek niet mogelijk. Soms werd daarom gekozen voor het isoleren en inpakken van verontreinigingen, met een schone laag grond
of zand bovenop: de ‘leeflaag’ maakte zijn debuut - waar we inmiddels wel gewend
aan zijn geraakt. Het Diemerpark bij IJburg is daarvan een spectaculair voorbeeld.
Ooit een smalle zeedijk, werd hier vanaf de jaren ’60 zoveel afval gestort dat de
dijk uitdijde tot 50 hectare afval, waaronder veel chemische rommel.

Met de komst van IJburg moest het gebied gesaneerd worden, waarbij de stortplaats geheel van de buitenwereld werd afgesloten. In de ‘doos’ heerst een
permanente onderdruk, zodat verontreinigd grondwater niet naar buiten kan weglekken. Bovenop de stortplaats kwam een schone leeflaag. Sindsdien heeft het
Diemerpark zich ontwikkeld tot een heuvelachtige ruigte vol wilde grassen, bloemen
en struiken waar Amsterdammers graag komen recreëren. Daaronder ligt het afval
gecontroleerd opgeborgen, tot in de eeuwigheid.

Diemerpark in bloei
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“Het dichtste bos van Nederland ligt onder Amsterdam. Alleen al het Paleis op de Dam staat op 13.659 houten palen”
Uit ‘De Bosatlas van ondergronds Nederland’ (2009)
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3. Stad gaat ondergronds
Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw speelde het leven in Amsterdam
zich vooral boven de grond af. Daar was nog genoeg ruimte. Nét genoeg
moeten we zeggen. Al in de 19e eeuw was er gemor over al dat ruimtevretende water en werden alleen al in die eeuw zestien grachten gedempt.
Het opofferen van nog meer grachten stuitte, na de demping van het Rokin,
op steeds meer verzet. Grachten volgooien was trouwens überhaupt niet
meer het wondermiddel voor de ruimtevraag van de toen opkomende
stedelijke ambities.
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Twintig jaar geleden zou een parkeergarage onder een waterloop als luchtfietserij worden
afgeserveerd. De Albert Cuyp garage doet vermoeden dat dit in de toekomst wel degelijk
vaker gaat voorkomen

Metro als wegbereider
De vraag naar snel openbaar vervoer voor veel reizigers was de eerste aanleiding
om op grote schaal ondergronds te gaan. Voor een metro naar de nieuwe stadswijk
Bijlmermeer was bovengronds simpelweg geen ruimte, tenzij we de halve oostelijke
binnenstad hadden afgebroken. De ironie wil dat voor de eerste ondergrondse
metro (opening in 1977) bovengronds nog steeds stukken stad moesten sneuvelen.
We waren toen technisch nog niet in de staat om in de slappe grond tunnelbuizen
te boren, dus de stukken metrobuis werden op maaiveld gebouwd en pas daarna
op diepte gebracht door de grond eronder weg te spuiten.
Gelukkig kon de Noord/Zuidlijn wel worden geboord. Tunnelaars waren inmiddels
in staat om in slappe grond te boren door het boorgat tijdelijk stabiel te houden
met bentoniet (soort klei) en snel te stutten met betonnen tunnelelementen. De
bouw van deze metrolijn was technisch gezien dan ook een absoluut huzarenstukje.
De tunnelbuizen liggen soms tot 30 meter diep, komen erg dicht bij de heipalen
van de Bijenkorf en Munttoren, terwijl het dak van de tunnelbuis in de Ferdinand
Bolstraat zo hoog ligt dat de tramrails er zo ongeveer op zijn vastgeschroefd.

Bouwkuipen
Met de bouw van de Noord/Zuidlijn lijkt elke schroom om ‘ondergronds te gaan’
verdwenen. Het is nog steeds kostbaar, maar Amsterdam lijkt een stad met een miljoen inwoners of meer te gaan worden en dan blijken veel meer dingen mogelijk
dan vroeger. Zo doet de recent gebouwde Albert Cuypgarage, zeshonderd auto’s
onder het water van de Boerenwetering, vermoeden dat de bouw van complexe
ondergrondse parkeergarages in de toekomst nog veel vaker zal gebeuren. In
september 2017 zei Stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar daarover in het Parool:
‘We breiden in feite de stad zo uit. Ondergronds parkeren is het creëren van extra
openbare ruimte’.

Doorsnede Albert Cuyp garage
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Ook musea en winkels gingen recentelijk de grond in zoals de Kalvertoren, winkels
aan de PC Hooftstraat, het Rijksmuseum en het Stedelijk museum. Dergelijke technische hoogstandjes zien we nu en straks opnieuw gebeuren met bijvoorbeeld de
enorme bouwput van Booking.com bij het Centraal Station en de gigantische
operatie aan de Zuidas (het ‘Zuidas dok’) waar de ring A10 een kilometer lang
ondergronds wordt gebracht.

2D naar 3D
Deze voorbeelden zijn nog maar het begin. Met een bouwopgave van honderdduizenden woningen in de regio, waarvan een flink deel binnen de stadsgrenzen,
Ondergrondse fietsenstalling aan het Beursplein met 1.700 plekken
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ontstaat er vanzelf meer druk om ondergronds te gaan. Niet alleen omdat er
bovengronds geen plek meer is, maar ook omdat openbare ruimte in de stad steeds
meer waarde krijgt voor diens inwoners, werkenden en bezoekers.
Die toenemende belangstelling voor ondergronds bouwen verbreedt uiteraard ook
de ‘scope’ van stedenbouwkundigen en planologen. Bestemmingsplannen waren
tot voor kort vooral een bovengrondse aangelegenheid met 2D kaarten, zones en
vlakken. Maar naarmate de stad vaker ondergronds gaat groeit de noodzaak om
de ruimte ook daar te ordenen, ‘3D’ te bestemmen en te voorkomen dat ruimteclaims van stakeholders met elkaar gaan botsen.

Kelder hausse
Particulieren en winkeliers hebben soms een grote behoefte aan extra vierkante
meters. In plaats van verkassen is het dan - ondanks hoge kosten - dikwijls aantrekkelijker om de woning of het winkelpand te onderkelderen. Met de huidige
vierkante meterprijzen van Amsterdams vastgoed verdient die onderkeldering zich
misschien ook wel terug. Vooral in Zuid, Oud-West en de Baarsjes was er de laatste
jaren een ware hausse aan kelders, die vaak zelfs doorliepen tot onder de achtertuin.
Kelders bouwen in Amsterdam is precisiewerk en vraagt om afstemming, zeker als
het op grote schaal gebeurt. In 2018 ging het bij een bouwput in de Van Breestraat
zelfs bijna mis toen belendende woningen in allerijl moesten worden gestut om instorting te voorkomen. Maar buiten de overlast moeten we ook voorkomen dat
kelders de lokale grondwaterstroming te zeer blokkeren. Een kelder gedraagt zich
als een ‘baksteen in een aquarium’: aan één kant stijgt het grondwaterniveau en
aan de andere kant zakt het grondwater peil juist uit. Bij regen kan er dan wateroverlast optreden in omringende straten en kruipruimten, terwijl in een droge
zomer houten funderingspalen van de buren droog kunnen vallen. Dit kan overigens worden voorkomen door onder kelders eerst een waterdoorlatende zandlaag
aan te brengen.
16 mei 2018 was wellicht een keerpunt. Toen een nieuw bestemmingsplan voor De
Baarsjes werd vastgesteld, nam de gemeenteraad een motie aan waarin voortaan
strengere regels worden gesteld aan het onderkelderen van panden. Een goede
aanleiding om ontwikkelingen op dit gebied nauwgezetter te volgen en proactief
tegemoet te treden.
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4. Van spaghetti naar cannelloni
Onze zachte bodem is een gemakkelijk medium om in te graven en kabels
en leidingen weg te bergen. Daarom zien we in Nederland geen bovengrondse kabels, zoals vaak wel in verre vakantielanden. In Amsterdam
begon het kabel- en leidingenwerk met de introductie van stadsgas in 1816
en drinkwater in 1853. Vanaf 1881 kwam de telefoonkabel erbij, in 1889
elektriciteit en in 1910 de riolering. Na de oorlog volgden in hoog tempo
aardgas, vuilwaterriolen, een hemelwaterriool en de fel gekleurde bundels
dataleidingen voor internet. Recente nieuwkomers zijn de aan- en afvoerleidingen van stadswarmte in delen van de stad.
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De hedendaagse spaghetti aan kabels en leidingen is minder netjes geordend dan gedacht
en zorgt voor veel hinder bij werkzaamheden

Inmiddels heeft dit onder de grond geleid tot een ‘spaghetti’ aan kabels en leidingen.
Vooral in de nauwe binnenstad is de situatie soms penibel, want de boel is beneden
minder netjes georganiseerd dan men zou denken en graafmachines hakken met
enige regelmaat per abuis door iets heen. Herstel is kostbaar en loopt jaarlijks in de
miljoenen. Het probleem speelt overigens ook al in de ruimer opgezette buitenwijken.
Straten zijn daar soms ongezellig breed om ruimte voor alle kabels en leidingen te
creëren - en zelfs dan was er niet altijd plek over voor een paar flinke bomen.

Denkbeeldige straat in 2030
Wie onder de indruk is van bovengenoemde spaghetti probleem kan zich schrap
zetten want in de toekomst wordt het nog drukker. Voor een aardgasvrije stad komen
er veel stadswarmte leidingen bij én een zwaarder elektriciteitsnet. Daarnaast vergt
klimaatverandering dat we zwaardere buien moeten opvangen, bijvoorbeeld met
complexe infiltratiesystemen. En nieuwbouw in metropolitane dichtheden, met
groepen van hoge torenflats, vraagt om een andere inzameltechniek van afval. Voor
een circulaire economie moeten huishoudens hun afval immers in fracties kunnen
wegbrengen. In zeer hoge bouwdichtheden is er op straat echter geen ruimte voor
hele clusters van ondergrondse afvalcontainers - de nu gangbare oplossing in de
stad. In dat geval moeten we mogelijk overstappen op een buizenpostsysteem zoals
dat in Nederland reeds in Almere en Arnhem wordt toegepast.
Als we in pakweg 2030 een straat openbreken in bijvoorbeeld Havenstad, dan zouden
we daar - in het minst gunstige geval - deze spaghetti tegenkomen:
• Drinkwaterleidingen

• Vuilwaterriolen

• Mogelijk nog steeds een
(hoofd)gasleiding
(piek- en noodvoorziening)

• Drainagesystemen

• Telecom en data kabels
• Zware elektrakabels
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• Hemelwaterriolen
• Afvaltransportbuis
• Stadswarmte aanvoer- en retourbuizen voor buurt en wijk

Kademuur 2.0 en de Negen Straatjes
In de grachtengordel zijn kilometers kademuur toe aan renovatie. Dat is hard nodig,
want vergeleken met vroeger worden de kades veel zwaarder belast met verkeer,
parkeerdruk, zware vrachtwagens, boten, kabels en leidingen en boomwortels. Al
meerdere stukken kademuur moesten provisorisch worden gestut om inzakking te
voorkomen. De opgave is echter groter dan het simpelweg vernieuwen van de kademuur, want in de grachtengordel spelen prangende kwesties waarvoor de kades
mogelijk een oplossing bieden:
• Bij veel regen lopen souterrains en binnentuinen soms onder, omdat het huidige
hemelwaterafvoersysteem de (steeds heviger) buien niet meer kan verwerken;
• De inzameling van afvalstromen in de grachtengordel blijft een kopzorg van
bewoners, winkeliers en de reinigingsdiensten. Ruimte voor ondergrondse afvalcontainers is er vaak niet;
• Het is een vraagteken hoe de grachtengordel in de energietransitie afscheid kan
nemen van aardgas, zonder het uiterlijk van dit UNESCO gebied sterk aan te tasten.
Aansluiting op een warmtenet zou een oplossing zijn, maar daarvoor is nu geen
ruimte in de ondergrond.

Schotten afbreken
In 2018 zijn de gemeente, Liander en Waternet om de tafel gegaan om deze casus te
bespreken en te onderzoeken of we gezamenlijk tot een duurzame, integrale oplossing
kunnen komen. Dat vereist echter een geheel nieuwe manier van samenwerken, waarin
de traditionele schotten tussen bevoegdheden, verantwoordelijkheden en boekhoudingen worden geslecht. Maar de betrokkenen zijn vol goede wil en hebben samen
het spannende concept bedacht voor een toekomstbestendige ‘kademuur 2.0’, als
onderdeel van de Gracht van de Toekomst. Zo’n kademuur 2.0 constructie is eigenlijk
de synthese van een muur en een integrale leidingtunnel (ILT). Daardoor wordt ondergronds ruimte gecreëerd voor een efficiënte organisatie van kabels en leidingen waarin
ook ruimte is voor nieuwe ambities zoals warmteleidingen, afvaltransportbuizen,
betere hemelwateropvang en boomwortels. Daarnaast zou de kademuur zo kunnen
worden ontworpen dat schepen hun lading gemakkelijk kunnen overslaan op kleine
(elektrische) vrachtbusjes.
De kademuur 2.0 zou een geweldige uitkomst zijn voor bijvoorbeeld de Negen Straatjes:
geen vuilnis meer op straat, een vriendelijker bevoorrading van winkels, restaurants
en woningen, geen hemelwateroverlast meer, en de kans om panden van duurzame
stadswarmte te voorzien.
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De reikwijdte van leidingtunnels, buizen en goten gaat verder dan de technische constructie. Het betekent ook dat eigenaren van al die kabels en leidingen intensief samen moeten werken en
een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen

Cannelloni
Het ruimtegebruik van dit pakket aan kabels en leidingen staat in directe concurrentie met andere ruimtelijke ambities, zoals het streven naar stedelijke straten met
een compact profiel, tramrails, mooie bomen, hemelwater wadi’s, ondergrondse
kelders, putten voor ondergrondse warmte/koude opslag en parkeergarages. Willen
we die ruimteconcurrentie duurzaam oplossen, dan zullen we kabels en leidingen
op een andere manier moeten organiseren.
Een ‘high end’ kantorenwijk als de Zuidas kreeg daar al jaren geleden mee te maken.
Tussen deze supercompacte hoogbouw, met de haast volledige onderkeldering van
het gebied, in combinatie met de wens om hier een stadsgevoel te creëren, was er
18

gewoon geen ruimte voor brede stroken kabels en leidingen. Ook het vooruitzicht
van regelmatige hinderlijke opbrekingen van het dure maaiveldontwerp deed wenkbrauwen fronsen.
In 2004 werd daarom een lange Integrale Leidingtunnel (ILT) onder de Mahlerlaan
aangelegd, waarmee de Zuidas een landelijke primeur had. In de Zuidas werd
‘spaghetti’ voor het eerst vervangen door iets dat we in dezelfde beeldspraak
‘cannelloni’ kunnen noemen, een slimme en toekomstbestendige bundeling van
kabels en leidingen. Een ILT is uiteraard een kostbare investering, maar in de toekomst zullen leidingtunnels, mantelbuizen en kabelgoten naar verwachting toch een
onvermijdelijke ontwikkeling gaan worden.

5. Ondergrond als energiefabriek
Het historische Klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft in 2018 onder meer
geleid tot de nationale Klimaattafels, waar een forse doelstelling van 49%
CO2 reductie in 2030 op tafel lag. Aan een echte Klimaatwet wordt nog
gewerkt, maar Amsterdam heeft zich al uitgesproken voor een afscheid van
aardgas in 2040. Dat is geen sinecure. Het gaat hier om een complete energietransitie en we zullen alles uit de kast moeten halen om dat doel te bereiken.
Daarin heeft de ondergrond een spilfunctie: als bron van warmte, voor opslag
van (zomer)warmte en (winter)koude en voor distributie van energie.
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Geothermie
De kern van de aarde is – zoals bekend - gloeiend heet. In sommige delen van de
wereld, zoals IJsland, komt die hitte dicht aan de oppervlakte, maar in ons koude
kikkerland moeten we 1,5 tot 5 kilometer diep boren om goed warm water aan te
treffen. Die warmte kunnen we in principe benutten voor verwarming van woningen
en industriële processen, mits daar beneden in het gesteente een dikke waterdoorlatende laag kan worden gevonden. Volgens onderzoeksinstituut ECN zou
geothermie (winning van aardwarmte) in 2050 zo’n 23% van de totale Nederlandse
warmtevraag kunnen bedienen. Maar de diepe boringen zijn extreem duur en
moeten circa elke 30 jaar worden vervangen door een nieuwe bron. Ook het
warmtenet om de energie bij woningen en bedrijven te krijgen vraagt om een forse
investering. Daarom zijn het nu nog vooral grote glastuinbedrijven die er gebruik
van maken. Toch is de verwachting dat geothermie een grote rol gaat spelen bij
het verduurzamen van bestaande warmtenetten en voor het leveren van hoge
temperatuur warmte aan slecht te isoleren panden.

geïnfiltreerd en warm water onttrokken aan de warme bel. In de zomer gebeurt het
omgekeerde. Dan wordt de opgeslagen koude gebruikt om gebouwen te koelen
en wordt zomerwarmte geladen in de warme bel. Belangrijk hierbij is het creëren
van balans tussen de hoeveelheid opgeslagen en onttrokken warmte en koude door
het jaar heen, zodat de ‘bellen’ goed blijven presteren.
In Amsterdam zijn op het moment ongeveer 150 open WKO systemen voor kantoren,
voorzieningen (scholen, ziekenhuizen) en woningen. De bodem onder Amsterdam
is op zich erg geschikt voor WKO, omdat zich hier meerdere waterhoudende zandlagen bevinden die goed doorstromen. Diezelfde doorstroming zorgt echter ook
voor een risico op interferentie van naburige WKO bronnen. Bijvoorbeeld onder de
Zuidas is het al voorgekomen dat bronnen van buren elkaar ‘verstoren’ met ongewenst warm dan wel koud water. Meer regie in de ondergrond kan zulke problemen
goed voorkomen.

Gesloten WKO-systemen
Kansen voor geothermie in Nederland verschillen per regio. Vooral in regio’s waar
gas of olie is gewonnen weten we al veel over de diepe ondergrond en de kansen
voor geothermie. In de provincie Noord-Holland zijn bij Heemskerk en Andijk al
kassen op geothermie aangesloten, maar de regio Amsterdam lijkt op het eerste
gezicht slechts matig geschikt voor geothermie. Op het eerste gezicht, want eigenlijk is er hier over de situatie op grote diepte nog verrassend weinig bekend. In 2019
doen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de provincie Flevoland en Energiebeheer Nederland (EBN) daarom seismisch onderzoek en zoeken locaties voor
proefboringen. Voorlopig is men optimistisch gestemd. In het ‘Grand Design 2.0’
plan voor een regionaal warmtenet wordt zelfs uitgegaan van enkele tientallen
geothermie putten die straks een flink deel van de warmtenetten in MRA-gebied
duurzaam kunnen voeden.

Naast open systemen staan er in Nederland ook ettelijke duizenden (individuele)
woningen die aardgas hebben ingeruild voor een gesloten WKO-systeem met
warmtepomp. Bij de gesloten systemen wordt geen grondwater verpompt, maar
circuleert water met een niet-giftig antivriesmiddel door bodemlussen (soort tuinslang) om warmte of koude aan de bodem te onttrekken.
We kunnen in de ondergrond echter niet onbeperkt bodemlussen aanbrengen. Zelfs
een rij eengezinswoningen met individuele bodemlussen zit soms al te dicht op
elkaar. Interferentie tussen de verschillende systemen zorgt dan voor teveel afkoeling
en daardoor hoge energierekeningen. Zoals hierboven al opgemerkt, het ordenen
van WKO systemen, via gebiedsgerichte bodemenergieplannen, kan in zulke situaties uitkomst bieden.

Ondergrond als distributeur
Open WKO-systemen
Op minder grote diepte is de ondergrond heel geschikt om warmte en koude van
de seizoenen in op te slaan. Bij open WKO-systemen wordt in een waterhoudende
laag (op enkele tientallen tot enkele honderden meters diepte) een ’bel’ warm water
en een ‘bel’ koud water gemaakt. In de winter wordt koud water in de koude bel
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Distributie van energie is de derde en misschien wel belangrijkste functie van de
ondergrond in de energietransitie. Denk daarbij aan (steeds dikkere) elektriciteitskabels, aan aardgasleidingen die hier en daar ook waterstofgas, synthetisch gas en
biogas gaan vervoeren, aan stadwarmtebuizen en aan rioleringen die ook warmte
kunnen afstaan aan woningen (zogeheten ‘riothermie’).

Een kwestie van balans
WKO-systemen kunnen leiden tot forse energiebesparingen, maar daarvoor
moeten zij wel ‘in balans’ zijn. Dat wil zeggen dat er in de zomer net zoveel
warmte in de watervoerende laag wordt opgeslagen als er in de winter aan
wordt onttrokken. En omgekeerd, dat er in de winter net zoveel koude
wordt gebufferd als er in de zomer uit wordt gehaald.

Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Veel systemen blijken niet goed
in balans, waardoor gasketels bijvoorbeeld bij moeten stoken in de winter
of airconditioners bij koelen in de zomer. In 2017 zag de Omgevingsdienst
Haaglanden dat slechts 20% van de WKO-systemen in haar regio echt goed
presteerde en 20% van de systemen vrijwel niks deed.
Hoe de WKO’s in Amsterdam presteren is niet systematisch onderzocht,
maar er is geen reden om te denken dat zij het hier veel beter doen. Daarom
moeten we serieus nadenken over manieren om WKO’s een handje te helpen,
bijvoorbeeld door WKO-systemen via een lage temperatuur warmtenet aan
elkaar te koppelen, of ze te regeneren met warmte of koude uit oppervlaktewater (TEO), drinkwater (TED), afvalwater (TEA), datacenters et cetera.
Gebouwen met verschillende functies - en daardoor verschillende warmte/
koude vraagpatronen - aan elkaar koppelen kan ook helpen om in balans te
komen.
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Het stadswarmtenet is in Amsterdam, qua fysieke omvang en betekenis, voorlopig
de belangrijkste speler. In 2020 bedient het warmtenet naar schatting al 102.000
woningequivalenten, vooral in het Oostelijk Havengebied, IJburg, Nieuw-West en
Zuidoost. De ambitie is om in 2040 minimaal 230.000 woningen op het stadswarmtenet aan te sluiten. In dat geval zoekt het warmtenet mogelijkheden om ook
bestaande wijken binnen de ring te bedienen. In de nauwe straten zal dat een
enorme puzzel worden. In plaats van de huidige slanke aardgasleiding moeten we
denken aan minimaal twee (aanvoer en retour) geïsoleerde warmteleidingen per
straat en soms zelfs vier (wijktransport) van zulke buizen, met een doorsnede van
soms wel 60 centimeter.

Lappendeken
Nu stroomt in het Amsterdamse stadswarmtenet vooral water met een hoge
aanvoer temperatuur (90 of 70 graden), gevoed door de Diemercentrale en de
Afvalenergiecentrale. Het stadswarmtenet van de toekomst wordt wellicht een
hybride lappendeken van aan elkaar geknoopte warmtenetten die, al naar gelang de
lokale situatie, werken op hoge temperatuur, middentemperatuur of lage temperatuur. Deze netten worden dan gevoed door restwarmte uit centrales en datacenters,
warmte uit geothermie en WKK (koelwater van grote lokale stroomgeneratoren),
uit lokale WKO’s, warmte uit oppervlaktewater en riolering: kortom, een breed scala
aan bronnen die warmte of koude kunnen leveren.

Alle straten open
Het is uiteraard koffiedik kijken welk type warmtenet over een paar decennia in
welke straat ligt. Misschien dat de grachtengordel met zijn UNESCO status wordt
‘gespaard’ en het mag blijven doen met een gasleiding, maar we moeten erop
rekenen dat zo’n beetje elke straat in de stad open moet om de ondergrondse
infrastructuur geschikt te maken voor het post-fossiele tijdperk.
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De WKO Overhoeks op het voormalige Shell-terrein in Noord is een van de grootste installaties
in zijn soort, met capaciteit voor een groot programma aan utiliteitsbouw en enkele duizenden
woningen. Omdat het systeem nog niet in balans is (relatief veel woningen, die vooral warmte
vragen) wordt de WKO bijgestookt met gasketels, maar er zijn gesprekken over een hulpaansluiting op stadswarmte
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6. Klimaatadaptatie
Op 28 juli 2014 werd Amsterdam overvallen door een hevige bui. Op één
vierkante meter viel in korte tijd 50 tot 90 liter regen. Straten veranderden
in grachten en souterrains liepen vol. De zomer van 2018 was daarentegen
juist extreem droog. Gras verdorde, bomen gingen in herfststand, houten funderingen kwamen (tijdelijk) droog te liggen en de veenbodem zakte omlaag.
Twee uitzonderlijke weertypen, maar als gevolg van de mondiale klimaatverandering krijgen we in de nabije toekomst vaker met zulke extremen van
neerslag en droogte te maken. Daarnaast zal de zeespiegelstijging ervoor
zorgen dat we onze overschotten aan regenwater moeilijker kwijt kunnen.
Het zal dus geen verbazing wekken dat het landelijke Delta programma lokale
overheden inmiddels heeft verplicht om klimaat stresstesten uit te voeren.
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Amsterdam niet rooskleurig
Onze stad komt niet met vlag en wimpel uit zo’n test. In droge hete zomers leidt
de versteende binnenstad tot onaangename leefomstandigheden en zorgt ‘wateronderlast’ (laag grondwaterpeil) voor gevaar van rottende houten paalkoppen van
funderingen. Hevige en langdurige buien veroorzaken op hun beurt miljoenenschades in woningen, kantoren, ziekenhuizen en bedrijven omdat de riolering
dergelijke pieken niet kan verwerken.
Het zijn vooral de veenbodem en diepe polders van Amsterdam die de stad
kwetsbaar maken: geohydrologisch valt deze regio in de klasse ‘laag waterbergend
vermogen’. De situatie varieert overigens per stadsdeel. Het maaiveld van de
binnenstad ligt wat hoger en is daardoor minder kwetsbaar, maar in kruipruimten
in de 19e eeuwse gordel zijn nu al vochtproblemen en het grondwater in de diepe
polders van de Watergraafsmeer en Bijlmer kan geen kant op. Met een zeespiegelstijging van slechts 1 meter komt het grondwater in Amsterdam 5 á 10 centimeter
omhoog, terwijl de veenbodem tot 2050 wel 10 á 40 centimeter kan zakken. Ingrijpen is urgent, anders gaat dit de stad miljarden kosten.

Operatie Rainproof
Om ‘het tij te keren’ hebben Waternet en de Gemeente Amsterdam in 2013 het
programma Rainproof opgezet, daarin gesteund door een brede coalitie van woningcorporaties, bedrijven en kennisinstituten. Rainproof heeft de ambitie om het
regenwater bergend vermogen van de stad aanmerkelijk te verhogen.
In een paar luttele jaren heeft het Rainproof team al een indrukwekkende staat van
dienst opgebouwd met steeds meer zichtbare resultaten. De algemene strategie
draait eigenlijk om één ding: het vergroten van de ‘sponswerking’ van de stad. Een
spons kan immers twee tegengestelde prestaties leveren door water vast te houden
(opdeppen) én indien nodig los te laten (leegknijpen). Rainproof stimuleert dan ook
een waaier van maatregelen, zoals:
• Zo mogelijk ophogen van het maaiveld en een grotere drooglegging in
de waterlopen;
• Graven van meer waterlopen (minder opbolling grondwater);
• Seizoensberging of overloopgebieden;
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• Water bufferend groen op daken en aan gevels;
• Opslaan van regenwater voor gebruik in tuin en toilet;
• Vertraagde afvoer via het maaiveld, bijvoorbeeld met verwijderen verharding,
halfopen verharding, wadi’s en grindkoffers. Dit heeft een landelijke dimensie
gekregen in de Operatie Steenbreek.
Amsterdam is de juiste ‘rainproof’ ontwikkeling nog volop aan het uitvinden. Indertijd bij de aanleg van IJburg 1e fase is daar eigenlijk al een voorzichtig begin mee
gemaakt. Toen was al duidelijk dat de bodem met zijn grondwaterissues niet alleen
het probleem ‘veroorzaakt’, maar juist ook kan helpen oplossen. Die positieve
benadering wordt nu voortvarend in de transformatie van het Amstelstad gebied
(zie kader) gehanteerd.

Groene daken en gevels helpen om de stad Rainproof te maken. Daarnaast bieden ze een hoge belevingswaarde en dragen bij aan een gezonde stadsecologie
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Amstelstad: bottom-up stedenbouw
Amstelstad, de lange strook tussen Amstelstation en AMC ziekenhuis, ondergaat
binnenkort een ware transformatie. Binnen het bestaande grid van straten en (kantoren)kavels wordt een compacte hoogstedelijke woon/werkwijk ingepast met veel
hoge torens. Kan dat eigenlijk wel binnen de bestaande straatprofielen? Normaliter
wel, maar tijden zijn veranderd:
• Voor een aardgasvrije toekomst moeten naast het bestaande kabel- en
leidingenpakket ook een aantal aan- en afvoerbuizen van een warmtenet worden
toegevoegd;
• Daarnaast moet plek worden gevonden voor een ondergronds afvaltransport
(OAT) systeem voor 5 afvalfracties: een OAT wordt haast onvermijdelijk bij een
hoogstedelijk programma met torenflats, omdat het trottoir anders vol zou
staan met afvalcontainers;
• Amstelstad heeft een extra handicap: het is een diepe polder met nu al veel
drassige plekken. Met extra bebouwing en verharding kan regenwater of kwel
straks geen kant op, dus serieuze grondwateroverlast ligt op de loer.
Het zonder nadenken toevoegen van zo’n zwaar (bouw)programma zou in Amstelstad een drama veroorzaken: op traditionele wijze georganiseerd zou het kabelen leidingenpakket domweg niet in de straat passen. Voor bomen zou geen plaats
zijn en zware pompen zouden een groot deel van het jaar aanstaan om het overtollige regen- en kwelwater af te voeren naar plekken waar ze er evenmin op staan
te wachten.
Amstelstad heeft daarom de primeur van een ‘gekantelde stedenbouw’, waarbij de
ondergrond vooraf randvoorwaarden oplegt aan de bouwplannen en inrichting van
de openbare ruimte. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot dwingende ruimteclaims voor
wadi’s (regenwater buffers), betonnen leidingtunnels (zelfs in gebouwen), serviceruimten in de bebouwing, het verticaal ‘stapelen’ van leidingen, en een verplichting
om groene daken aan te leggen opdat het grondwaterbeheer wordt ontlast.
In de loop van 2019 komt Amstelstad met een gedetailleerd werkboek waarin deze
methode wordt uitgelegd en dan ook stadsbreed kan worden toegepast.

27

7. Opgave voor morgen
We zien al enkele jaren dat de strijd om de openbare ruimte én ruimte in de
ondergrond serieuze vormen aanneemt. Vooral binnen de ring A10 en in
hoogstedelijke gebiedsontwikkelingen wordt kunst en vliegwerk gedaan om
alles op en in de ondergrond te passen. Bij de recente vernieuwing van het
Rokin en de Ferdinand Bolstraat moesten heroïsche toeren worden uitgehaald om toch enkele bomen een plekje te geven.
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Nutsbedrijven en gemeente kibbelen nu al regelmatig over de plek voor een traforuimte of warmteoverdrachtstation. Voor het aanpassen van een paar kabels en
leidingen voor het Victoriahotel ligt het kruispunt wekenlang open.
En dan te bedenken dat de grootste opgaven nog moeten komen. In eerdere
hoofdstukken hebben we gezien dat de energietransitie, klimaatverandering en
moderne afvalinzameling extra claims gaan leggen op de ondergrond. Als we daar
nu niet op anticiperen zal de wal het schip gaan keren en gaan we de gestelde
ambities niet realiseren.

• Ruimte scheppen in de openbare ruimte door parkeerplaatsen in grote getale te
verhuizen naar bovengrondse en ondergrondse voorzieningen (parkeergarages
en fietsgarages);
• Die vrijgekomen ruimte maakt het mogelijk om de stad rainproof in te richten,
met dankbaar medegebruik door groen, sport, spel en recreatie;
• Soms zijn er nog low-tech mogelijkheden om kabels & leidingen en nutshuisjes
beter te organiseren. Bijvoorbeeld door ze boven elkaar te stapelen, strenger te
ordenen en nutshuisjes of serviceruimten in gebouwen te stoppen. Daardoor
wordt wat ruimte gecreëerd voor nieuwe ondergrondse infrastructuur;
• In dichtbebouwde buurten zal dat waarschijnlijk weinig soelaas bieden en moeten
we zo langzamerhand toevlucht gaan zoeken tot mantelbuizen, leidinggoten en
strak beheerde leidingtunnels.

Koppelkansen
Bovengenoemde ontwikkelingen zagen vooruitdenkende mensen bij de gemeente
en de regionale kabel- & leidingpartners al enige tijd aankomen. Waternet heeft
bijvoorbeeld voor miljarden aan buizen in de Amsterdamse bodem liggen en vanzelfsprekend hebben ook Liander, Nuon en grote telecom bedrijven hier grote
belangen. In 2018 hebben de gemeente Amsterdam, Waternet en Alliander elkaar
daarom opgezocht om te verkennen hoe zij elkaar in de toekomst in de ondergrond
gaan tegenkomen en welke experimentele oplossingen denkbaar zijn. Daarbij toonden de partijen aan tafel soms de moed om flink buiten hun eigen comfortzone te
denken. Om het echt concreet te maken kozen zij drie casusgebieden, met elk een
eigen opdracht:

Ruimte maken voor nieuwe opgaven
De belangrijkste opgave voor morgen is dan ook het creëren van ruimte voor de
nieuwe ambities, vooral in de oude wijken binnen de ring en in hoogstedelijke
nieuwbouwgebieden. Daarvoor zullen we al onze creativiteit moeten mobiliseren,
maar de eerste goede principeoplossingen hebben zich al aangediend:

• Negen straatjes: grijp de vernieuwing van kademuren aan om de grachten
toekomstbestendig te maken. Kunnen de gracht en kades een nieuwe rol spelen
in parkeren, de energietransitie, afvaltransport en mobiliteit? Welke voordelen
biedt dat voor bijvoorbeeld woningen en ondernemers in de Negen straatjes?
• Amstelstad: maak voor deze hoogstedelijke transformatie een catalogus aan
duurzame oplossingen in de openbare ruimte, ondergrond en aangrenzende
kavels voor klimaatadaptatie, energietransitie en gescheiden afvalinzameling.

29

• Havenstad: in deze duurzame ‘stad van de toekomst’ worden 40.000 tot 70.000
woningen in hoge dichtheid gepland. Toch willen we hier straks wandelen in een
vrije, groene en multifunctionele openbare ruimte. Kunnen integrale leidingtunnels
daaraan bijdragen?
De groep die hieraan werkt ervaart deze casussen vooral als een gezamenlijk
leerproces, waarbij wordt gezocht naar manieren om formele ‘schotten’ tussen
stakeholders te slechten en gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het
(financieel en fysiek) resultaat.

Nieuwe procesaanpak openbare ruimte
Wat we hier zien gebeuren is een nieuwe procesaanpak - sommigen noemen het
een kanteling - in de stedenbouw. Waar voorheen de stedenbouw top-down
dicteerde wat er in de openbare ruimte en ondergrond moest gebeuren, ‘kantelt’
dat proces nu honderdtachtig graden: de opgaven in de openbare ruimte en
ondergrond zijn inmiddels zo groot en complex geworden, dat de ondergrond
steeds 'randvoorwaardelijker' wordt voor de bovengrondse inrichting.
Wat we daarnaast ook opmerken is de behoefte aan een strakke en soms dwingende regie in de ondergrond. Amsterdam kent een lange traditie van samenwerking tussen kabel- en leidingbedrijven en de gemeente in het Amsterdamse
Coördinatiestelsel. Maar hoe waardevol ook, de samenwerking was vooral technisch
van aard en men benaderde de ondergrond vooral vanuit ieders eigen optiek. Met
de toenemende drukte in de ondergrond, de introductie van leidingtunnels, en
het koppelen van warmtenetten is die vrijblijvendheid echter niet meer mogelijk.
Intensievere vormen van samenwerking zijn onvermijdelijk.
We zullen dus na moeten denken over vormen van regie, ordening en beheer van
de ondergrond die we in Nederland nog niet eerder hebben gezien. Lastig, maar ook
een spannend proces, dat iedereen in deze vakwereld op de voet zal willen volgen!
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Amsterdam wordt drukker en dat geldt ook voor de ondergrond. De stad
heeft hoge ambities voor nieuwe woningbouw, een hoogwaardige openbare
ruimte, een gezonde leefomgeving, de ingrijpende energietransitie, een
circulaire economie en klimaatadaptatie. Al deze ambities hebben ruimte in
de ondergrond nodig. De vraag is hoe we dat ondergronds allemaal gaan
realiseren: langs elkaar heen of in samenhang met elkaar? Want de ruimtelijke
druk is groot en een gordiaanse kluwen aan leidingen, buizen, funderingen,
wortels en gebruiksfuncties concurreert nu al met elkaar in de beschikbare
ruimte.
Denk Dieper! schetst een luchtig maar serieus beeld van de wereld die er in
Amsterdam onder onze voeten ligt en wat de toekomst nog in petto heeft.
De ondergrond komt voor een paar complexe uitdagingen te staan, maar
biedt ook interessante oplossingen voor onze ambities. In dit boek laten we
zien dat meer samenwerking in de ondergrond, een integrale aanpak en het
benutten van slimme koppelkansen de weg openen voor een duurzame en
leefbare inrichting van de stad. Want zonder de ondergrond lukt het niet.

