


Bodembreed 

• Kernwoorden Bodembreed: samen en integrale benadering 

• Tevens trend in de samenleving, maar bijv. ook de Omgevingswet 

• Liander merkt dit ook: meer toenadering tussen partijen, integrale 
benadering van vraagstukken; bij regulier werk en i.k.v. energietransitie 

 

 

 



Liander inhoud presentatie 

• Rol Liander in de energiesector 

• Ons werkgebied en kerngetallen 

• Activiteiten (en dilemma’s) Liander 

• Assetmanagement van kabels & leidingen (K&L) 

• Uitdagingen Liander AM nu en toekomst 

 

Liander legt  kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in groot deel van NL 
(aandeel 37%). Ook heeft Liander  3 miljoen klanten met ong. 5,7 miljoen aansluitingen 
voor de gas en elektriciteit, incl. de meters.  

Uitdagingen voor een netbeheerder liggen op het snijvlak van techniek (combi oud en 
nieuw), de omgeving waarin de netbeheerder werkt, de ondergrond en de 
energietransitie.  

Dit vraagt om goed ‘plannen’ van het net van de toekomst (o.a. robuust en digitaal), maar 
ook het dagelijks werk voor beheer&onderhoud en storingen goed te doen!  



Rol Alliander/Liander in de energiesector 



Van hoogspanningslijn -> tot in uw woning 



Van geplande werkzaamheden -> tot storingen 



Ons werkgebied en kerngetallen 



 

 

 

 

 

 

 

We werken aan de energievoorziening van vandaag én morgen. 

Liander legt nieuwe kabels en leidingen aan,  

  beheert en onderhoudt het energienetwerk 

   en lost storingen op.  

En daar komt veel bij kijken! 

Activiteiten (en dilemma’s) Liander 
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Beheer & Onderhoud aan bovengrondse gebouwen en kasten (=opstallen) voor G en E 

Dilemma’s; 1) heeft impact op het gebruik van de openbare ruimte, 2) veroorzaakt hinder omdat 

het in de weg staat of geluidoverlast, 3) hinder op moment van werkzaamheden, 4) soms op het 

veiligheidsgevoel van mensen zoals bang voor explosie of elektromagnetische velden, etc 
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Beheer & Onderhoud aan ondergrondse kabels & leidingen 

Dilemma’s; er liggen heel veel K&L in de ondergrond van diverse partijen. Op veel plekken is de 

ondergrond overvol (ook met ‘onverwachte’ K&L) met als gevolg: lastig werken, lange 

doorlooptijden, meer en langer overlast, hoge kosten, kans op graafschades en storingen, etc 
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Aanleg nieuwe boven- of ondergrondse assets of bijv. nieuwe wijken 

1) Wens tot een nieuw te bouwen onderstation nabij ‘t Veld, 2) Zuidas uitbreiding onderstation 

3) Nijmegen en nieuwe woonwijk en 4) Arnhem Broekstraat 
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Werken aan boven- of ondergrondse assets 

Dilemma’s; openbare ruimte is schaars (onder- en bovengronds), goede afstemmening partijen 

nodig, andere technieken nodig/onderzoeken, andere houding van ons richting de omgeving, 

goede communicatie 
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Werken aan boven- of ondergrondse assets 

In rustige of drukke omgeving en soms onder bijzondere omstandigheden, maar altijd met 

overlast voor omgeving…..! 
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Werken aan boven- of ondergrondse assets 

Hoezo weinig ruimte……;-) 
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Storingen oplossen aan gasnet of electrakabels 

Hier Velsen 2014, onder druk van zo snel mogelijk weer E of G willen kunnen leveren aan klanten 

(zeker in de winter!) en soms lastige omstandigheden buiten de storing oplossen. Communicatie 

en rechtstreeks contact met klanten en andere belanghebbenden is hier essentieel. 



Wat nou  
Assetmanagement!! 

 
‘t ding is kapot#!$%% 

Asset management!! 

Assetmanagement van kabels & leidingen (K&L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo zijn we begonnen…..;-) 



Uitdagingen voor een netbeheerder liggen op het snijvlak van techniek 
(combi oud en nieuw), de omgeving waarin de netbeheerder werkt, de 
ondergrond en de energietransitie.  

Dit vraagt om goed ‘plannen’ van het net van de toekomst (o.a. robuust en 
digitaal), maar ook het dagelijks werk voor beheer&onderhoud en storingen 
goed te doen!  

 

Assetmanagement van kabels & leidingen (K&L) 



Assetmanagement van kabels & leidingen (K&L) 

Procescyclus risico gebaseerd Assetmanagement 



Uitdagingen voor een netbeheerder liggen op het snijvlak van techniek 
(combi oud en nieuw), de omgeving waarin de netbeheerder werkt, de 
ondergrond en de energietransitie.  

Dit vraagt om goed ‘plannen’ van het net van de toekomst (o.a. robuust en 
digitaal), maar ook het dagelijks werk voor beheer&onderhoud en storingen 
goed te doen!  

 

Assetmanagement van kabels & leidingen (K&L) 



Asset management is an approach to optimizing investment decisions over large infrastructure assets and 
executing these so that the value of the asset is maximized given the known constraints 

Input: Information 

Assetbase: 
condition & performance 

Available resources (capacity, 
supplies and money) 

Regulation and trends & 
developments 

Process: PDCA of AM 

PDCA cycle 

Output: added value 

A. Issue identification & 
risk evaluation 

B. Solution definition 

C. Portfolio planning 

D. Project execution 

E. Process improvement 

A better grid (quality, 

safety, capacity) for 

less money 

Capabilities 

4. Optimize 
investment 

portfolio 
 

3.  
Select 

solutions 

2. Evaluate risks 
& opportunities 

1. Identify issues 
 

5. 
 Execute  
activities 

Effectivity: the right choices 

Efficiency: doing things ‘right’ 

Value stakeholders 

By substantiated and 

risk-based decisions, 

increased 

transparency and 

added value per 

invested euro 

Getting more things 

done with the same 

resources by 

improved project 

execution and 

standardisation 

Integrated 
Activity 

Planning 

+ 

https://mncamr.accenture.com/sites/brandspace/imagelibrary/Photographic Images/Forms/DispForm.aspx?ID=2207&RootFolder=/sites/brandspace/imagelibrary/Photographic Images
https://mncamr.accenture.com/sites/brandspace/imagelibrary/Photographic Images/Forms/DispForm.aspx?ID=5812&RootFolder=/sites/brandspace/imagelibrary/Photographic Images


Uitdagingen Liander AM nu en toekomst 

Speerpunten Liander zijn:  

  Operational Excellence, Digitalisering net en ‘Klantbenadering’ 

 

Hieruit pak ik even: 

• Intern integrale samenwerking (hoe?) 

• Externe goede samenwerking (beter omgevingsmanagement) 

• Impact nieuwe Omgevingswet  
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A’dam 

 

 

Zuidas 

 



Hopelijk voldoende beeld bij Assetmanagement Liander? 

Vragen / opmerkingen / aanvullingen? Alles is welkom…. 
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Asset Management van de Ondergrond 
(AMO)  

Maaike Blauw 

Deltares 



Asset management  

Kosten 

Kwetsbaarheid / risico’s  Prestatie/ Kwaliteit  

Beheer en onderhoud 
Verbetermaatregel 

Inrichtingsmaatregel 

SHEEP (Safety, Health, 
Economics, Environment, 

Politics) 
Veiligheid, gezondheid, 

economie, milieu, politiek 

RAM (reliability, availability, 
maintainability) 

Betrouwbaarheid, 
Beschikbaarheid 

Onderhoudbaarheid 



Welke ASSETS komen we tegen? 

bruggen 

wegen 

kades 

Lantarenpalen 
bomen 

kantoren 
ict 

bedrijfswagens 
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Public space 

Buildings 

Metabolism / cycles 

People 

Networks 

Subsurface  
shallow 

deep 

water layer 

Natural system Human system 

urban system 

soil 

energy 

fauna people 

energy 

material 
food 

water 

trees flora recreational terrains 

parks 

waste products 

buildings 

infrastructure 

water 

blue / green networks 

natural areas 

soil 

Deels aangelegd, deels natuurlijk 



Asset management in transitie 

Asset management voor organisatie waterbeheer  
(Watergovernance, Roovers & van Buuren, 2014) 

Van investeren naar evalueren! 



Projecten 

↓ 

Beheer omgeving 

project 

Beheer en monitoring 
Check  
doelstellingen 

initiatief 



Transities 

 

• Beschouw het systeem in plaats van objecten 

 

 

• Van objecten naar functies 

 

 

• ”Privaat” versus “publiek” asset management 

 



State of the art 

Asset management (ondergrond) 

• AM Rotterdam 

• ROBAMCI 

• COB-KIBO initiatief 

 

Ruimtelijke ordening ondergrond 

• Ontwerpen met de ondergrond 

• Voorradenproject 

• Waardering ondergrond 

 

Ecosysteemdiensten 

• TEEB/waardering ESD 

• Afwegingskader ESD 

• ANK 
 
 
 



Een manier voor decentrale overheden voor integraal beheer van de 
ondergrond 

AMO draagt bij aan : 

• een structurele / uniforme werkwijze 

• efficiency / besparing en verzilvering van baten  

• het maken van afwegingen 

• communicatie en bewustzijn 

Waarom AMO? 
 



CoP Traject 

Het doel van de Community of Practice (CoP) is om kennis, ervaringen en best practices uit 
te wisselen en zo te werken aan de ontwikkeling van een praktisch inzetbaar asset 
management systeem voor de ondergrond 

• Bijeenkomsten 
1. Prestatie / kwaliteit 
2. Kwetsbaarheid / Risico’s 
3. Kosten én baten 
4. AMO methodiek 

• Tussendoor: uitwerking thema’s 
 

• Kennisborging & -overdracht (in- & extern) 
• Doorkijk na projectperiode 
• Mogelijk verbreding partners 

1 2 

3 

4 



Aanknopingspunten voor 

openbare ruimte vinden. Ambitie 

concreet maken en aan de slag 

(Witteveen& Bos) 

CoP AMO 

• Kick off 25 mei 2015 

• 1ste bijeenkomst (okt 2015):  

• functies en rollen in de ondergrond  

• 2de bijeenkomst (jan 2016) 

• Risicomatrix 

16 december 
2015 

Afkijken wat anderen doen; Samenwerken;  

Werkbare dingen ontwikkelen 

(Gem. Utrecht) 

Bewustzijn vergroten van assets in 

ondergrond en wat deze zijn (geen  

objecten maar diensten)  (RWS) 
 

Krenten uit de pap halen qua systematiek 

Breder kijken dan Rotterdam  

(Gem Rotterdam) 
 

Stap zetten in 3D ondergrond 

Gezamenlijke taal vinden  

Koppelen beheer en 

ontwikkeling (Gem Rotterdam) 

Methode voor ondergrondbeheer 

Gesprek tussen disciplines en 

(beleids)lagen. (Deltares) 

Doel: Uiteindelijk minder hinder en 

graafschade , minder faalkosten 

( Gem. Utrecht) 

Link leggen naar STRONG 

(afwegingskader ondergrond voor 

decentrale overheden) maar ook 

naar omgevingsplan en –vizie ikv 

omgevings weg. (I&M) 



Bedankt! 

 
 

• Wil jij meer informatie en/of meedoen met de CoP?  

 

• Maaike  Blauw (maaike.blauw@deltares.nl) 

• Linda Maring (linda.maring@deltares.nl) 
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