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Een woord vooraf

Voorwoord

Voor u ligt het definitief concept van de nieuwe strategie van LSNed.

De afgelopen twee jaar heeft LSNed, de beheerder van de Leidingenstraat tussen 
Rotterdam en de Belgische grens, uitgebreid met een breed palet aan stakeholders haar 
toekomst verkend. Voorliggende concept strategie is de uitkomst van dit proces.
Al sinds eind jaren ’70 van de vorige eeuw borgt LSNed een ongestoord en duurzaam 
gebruik van de Leidingenstraat voor kabels en leidingen en ook in de toekomst blijft dit de 
eerste prioriteit van de organisatie.

Wij constateren dat de modaliteit buisleidingen sterk in beweging is, als gevolg van de 
verschillende maatschappelijke transities. Tegen deze achtergrond zijn wij ervan overtuigd 
dat de organisatie met een scopeverbreding meer waarde kan toevoegen, voor bestaande 
en nieuwe klanten en de maatschappij.

Daarom streeft LSNed, in aanvulling op veilig en excellent beheer van de huidige 
Leidingenstraat, naar uitbreiding van haar rol als allround infrabeheerder van 
buisleidingtracés elders in Nederland. Vanuit een onafhankelijke positie en brede 
maatschappelijke opgaven opererend, kan LSNed een wezenlijke maatschappelijke 
bijdrage leveren aan de grote opgaven op het gebied van ruimte, energie, mobiliteit en 

grondstoffen.
Bovenstaande doelstelling en ambitie is in het concept strategiedocument uitgewerkt 
aan de hand van een vijftal samenhangende strategieën. Deze variëren van de 
doorontwikkeling van de huidige beheerstaak tot het faciliteren en stimuleren van 
buisleidinginnovaties in de Leidingenstraat. 

We zien dat het strategietraject er mede toe heeft bijgedragen dat de toekomst van de 
modaliteit buisleidingen inmiddels nadrukkelijk op vele agenda’s staat. Ook weet een 
alsmaar bredere groep van publieke en private stakeholders elkaar steeds beter rondom 
dit thema te vinden. LSNed blijft graag haar bijdrage aan dit proces leveren, door ook 
in de afronding en uitvoering van de strategie nadrukkelijk de interactie met het brede 
stakeholderveld op te zoeken. Op deze manier kan tot een maximale benutting van de 
toegevoegde waarde van de modaliteit buisleidingen en de huidige Leidingenstraat 
gekomen worden.
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LSNed beheert de Leidingenstraat:
een 80 km lange ondergrondse snelweg voor buizen en kabels

Wie zijn wij?
Wij zijn de beheerder van de buisleidingenstraat
LSNed is opgericht in 1978 na de aanleg van de buisleidingenstraat (hierna aangeduid als 
‘Leidingenstraat’ of ‘de straat’) . De straat loopt vanuit de Rotterdamse haven via Moerdijk 
richting Antwerpen, met een aftakking richting Vlissingen. Het 80 km lange tracé ligt in zijn 
geheel op gronden die in eigendom zijn van de staat. Hiermee is de Leidingenstraat nog 
steeds, (bijna) vijftig jaar na aanleg, als collectieve infrastructuur enig in zijn soort.

Veiligheid en ongestoorde ligging staan voorop!
LSNed biedt een ongestoord en duurzaam gebruik van de Leidingenstraat voor kabels en 
leidingen, waarbij veiligheid en het milieu centraal staan. 
Hierbij geldt dat LSNed zich - nu én in de toekomst -  uitsluitend toelegt op het beheer 
van de collectieve infrastructuur. De aanleg, het onderhoud en het beheer van de 
buisleidingen zélf behoort toe aan de individuele buisleidingeigenaar. 
LSNed is een stichting met een uitvoeringsorganisatie van veertien personen en wordt 
bestuurd door de Raad van Beheer bestaande uit vijf personen.

De Leidingenstraat verbindt 
grote industriële clusters in 

Nederland en België

Figuur 2. Het tracé van de Leidingenstraat.Figuur 1. Facts & figures over de Leidingenstraat.

Over LSNed
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Door de grote transities neemt de behoefte aan
ondergrondse verbindingen toe.

De vervoersmodaliteit buisleidingen in beweging

Nederland staat aan de vooravond van een nieuwe 
schaalsprong
Als gasland én knooppunt in het Noordwest-Europese chemisch cluster, beschikt 
Nederland over een breed vertakt ondergronds netwerk van ongeveer 22.000 kilometer  
buisleidingen*. Ter vergelijking: ons land heeft ongeveer 5.500 kilometer aan rijkswegen! 
De volgende ontwikkelingen stuwen de behoefte naar ondergrondse verbindingen:

De maatschappelijke voordelen van buisleidingen
De maatschappelijk waarde van vervoer via buisleidingen, afgezet tegen andere 
vervoersmodaliteiten, is aanzienlijk. 

Wij onderscheiden de volgende ‘publieke waarden’:
• Buisleidingen kennen geen congestie en leiden nauwelijks tot emissies. 
• Buisleidingen verhogen de connectiviteit van de havens.
• Een ongestoorde ligging verbindt de industriële clusters en verhoogt de aantrekkelijkheid 

van de Nederlandse economie.
• Buisleidingen en kabels zijn noodzakelijk voor de energie- en grondstoffentransitie.
• Ondergronds transport vergroot de externe veiligheid.
• Verplaatsing ondergronds leidt tot ruimte bovengronds (bijv. voor woningbouw).

Energietransitie
Waterstof, CO2, elektriciteit, warmte

Grondstoffentransitie
Duurzame substituten voor fossiele grondstoffen

Modal shift
Verschuiving van weg, spoor of water naar buisleidingen

Klimaatadaptatie
Verzilting en dalende grondwaterstand

Bron: Velin, 15.500 kilometer hoge druk buisleidingen voor het langeafstandstransport van gassen en daarnaast 
6.000 km voor het langeafstandstransport van aardolie, aardolieproducten en andere chemicaliën.
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Buisleidingen kennen geen congestie en hebben nauwelijks emissies.

Figuur 3

De vervoersmodaliteit buisleidingen in beweging
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Een ‘emancipatie’ van buisleidingen als volwaardige vervoersmodali-
teit naast spoor, weg en water is gaande
De toename van ondergronds transport en maatschappelijke functie leiden tot veranderingen in het 
buisleidinglandschap

Gebruik & Gebruikers Publieke rolinname Realisatie & Beheer

Betrokkenheid overheid & bedrijfsleven 

Buisleidingen worden ingezet als oplossing 
bij bredere maatschappelijke vraagstukken.  
Nieuwe projecten als de Delta Corridor, Por-
thos en de Waterstof-backbone zijn voor-
beelden van projecten waarbij het aantal 
(publieke en private) betrokkenen groter en 
gevarieerder is dan voorheen.

De betrokkenheid van de nationale overheid 
groeit. Zowel in de financiering van tracés 
(Mobiliteitsfonds en MIEK) als in de ontwik-
keling van een beleidskader. De volgende stap 
is een integrale visie op buisleidingen vanuit 
verschillende beleidsterreinen (zoals mobi-
liteit, milieu & klimaat en ruimtelijke orde-
ning). Provincies en gemeenten zoeken naar 
‘meekoppelkansen’ op regionaal niveau.

De tijdige realisatie van nieuwe infrastruc-
tuur staat steeds hoger op de politieke agen-
da. Naast snelle aanleg wordt ook verwacht 
dat de nieuwe infrastructuur efficiënt omgaat 
met de ruimte en inclusief (voor zo veel mo-
gelijk partijen toegankelijk) is. Dit vraagt om 
een grotere betrokkenheid van de overheid, 
publieke bedrijven en infrabeheerders.
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Tijdige en ‘toekomstvaste’ realisatie van nieuwe infrastructuur vraagt 
om een brede heroriëntatie

Uitdagingen 

Langs welke samenwerkingsverbanden en 
constructen komt nieuwe infrastructuur tot 
stand?

Welke rollen neemt het Rijk hierbij in? 

Op welke wijze vindt er een marktordening 
plaats voor nieuwe energietransitiestoffen 
(zoals waterstof en CO2)?

Wat betekent de aanleg van nieuwe 
buisleidingen en kabels voor het beheer op 
collectief niveau (leidingstraten en –stroken)?

Publiek-private rolinname Fysieke inpassing Vernieuwing in het denken

Bieden bestaande ruimtelijke reserveringen* 
ook in de praktijk voldoende basis voor 
de inpassing van nieuwe buisleiding-
verbindingen?

Is de tijdige aanleg van nieuwe buisleidingen 
buiten SVB-stroken realiseerbaar?

Hoe gaan we om met knelpunten in de huidige 
tracés (waaronder de Leidingenstraat)?

Door middel van welke technische innovaties 
kunnen we buisleidingen makkelijker 
inpasbaar, veiliger of efficiënter te 
onderhouden maken?

Hoe vergroten we het bereik van 
buisleidingen voor een breder deel van het 
bedrijfsleven en de maatschappij als geheel 
(‘meekoppelkansen’)?

Welke vernieuwende constructies op het 
gebied van eigendom, financiering en 
exploitatie (op straat- of strookniveau) bieden 
oplossingen in de investeringsopgave?

De komende vijftien jaar voltrekt zich een aanzienlijke investeringsoperatie in nieuwe infrastructuur op Europese schaal. In een buisleidingkader, dat in Nederland nog niet volledig is 
uitgekristalliseerd, zien wij op drie aspecten de nodige vraagstukken.

* Zoals vastgelegd in de Structuur Visie Buisleidingen (SVB), zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/10/29/structuurvisie-buisleidingen-2012-2035.
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De nieuwe LSNed-strategie richt zich op verbreding als allround infra-
beheerder voor buisleidingtracés

Nieuwe strategie lsned 

• …de ontwikkelingen in de externe omgeving 
en de verhoogde aandacht voor nieuwe 
buisleiding en kabelverbindingen.

• …de bredere maatschappelijke kansen die 
zich voordoen bij het realiseren van nieuwe 
ondergrondse verbindingen.

• …de legitimiteit die vanuit de industrie en 
overheden wordt gegeven aan een (nieuwe) 
coördinatie- en beheerstaak op tracéniveau.

Overwegende.. luidt onze nieuwe 
hoofddoelstelling

en de wijze waarop wij
dit realiseren

“In aanvulling op ‘veilig en excellent 

beheer’ van de huidige Leidingenstraat, 

streeft LSNed naar uitbreiding van haar 

rol als allround infrabeheerder van 

buisleidingtracés elders in Nederland. 

Hiermee levert LSNed een 

maatschappelijke bijdrage aan de grote 

opgaven op het gebied van ruimte, 

energie, mobiliteit en grondstoffen.”

1. Versterking huidige activiteiten
Versterking van de basis 

2. Versterken positie van buis-
leidingentransport als modaliteit 
Beleidsparticipatie op nationaal niveau

3. (Kennis)partner bij nieuwe tracés
Profilering als tracébeheerder en 
kennispartij op nationaal niveau

4. Regionale en lokale opgaven
Bijdrage leveren in infrastructurele 
oplossingen nabij de huidige   
leidingenstraat

5. Innovatie in buisleidingtransport
Nieuwe vormen van collectief gebruik, 
meekoppelkansen en innovatief beheer
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In de opvolging van de nieuwe doelstelling en de nieuwe koers
trekt LSNed samen met stakeholders op
Uitgangspunten bij de uitvoering van onze 
strategie

• Als publieke beheersorganisatie is de reikwijdte van onze nieuwe 
activiteiten begrensd. Anders gezegd: eventuele nieuwe rollen en 
taken moeten ons gegund worden. Dit bepaalt ook de volgorde van 
activiteiten in de uitvoering van onze strategie.

• LSNed richt zich daarom in eerste instantie op die zaken waarmee zij 
direct aan de slag kan en vanuit haar publieke taak een toegevoegde 
waarde kan leveren.

    - Het ‘op orde houden van de basis’ geldt onverminderd als 
       hoogste prioriteit.
    - Daarnaast geven we uitvoering aan het streven om elders in    
       Nederland een rol als beheerder van buisleidingstroken of –  
       straten te vervullen.

• De kennis, ervaring en competenties van LSNed richten zich op 
de ondergrond, buisleidingtracés, en planologische processen die 
daaraan direct zijn gerelateerd. LSNed richt zich niet op individuele 
buizen en kabels, maar uitsluitend op de collectieve infrastructuur.

Zaken die wij graag samen met onze stakeholders oppakken
Bij de bepaling van onze nieuwe strategie hebben wij onze publieke en private stakeholders een belangrijke 
stem gegeven. Oók in de uitvoering van deze nieuwe koers trekken wij graag met onze stakeholders op. Deze 
samenwerking ziet er als volgt uit:
Doorlopend versterken van onze kerntaak
Het borgen van de veiligheid en ongestoordheid van de Leidingstraat is ons bestaansrecht. Samen met 
leidingeigenaren voeren we doorlopend het gesprek over verbeterpunten en de verdere toegevoegde waarde die 
wij kunnen leveren.

Positionering van de modaliteit als oplossing voor maatschappelijke vraagstukken
Samen met het bedrijfsleven, havenbedrijven, netbeheerders en overheden denken en schrijven we graag mee 
aan de verdere visie- en beleidsvorming over de oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Uiteraard vanuit 
onze publieke beheerrol, zonder specifieke belangen te behartigen (anders dan het publieke belang).

Partner in de planvorming, aanleg en beheer van nieuwe tracés
Voor initiatiefnemers van nieuwe buisleidingen(tracés) en overheden zetten we graag onze kennis van de 
ondergrond, onze uitgebreide ervaring en ons begrip van de bredere bestuurlijke en planologische context in. 
Waar het aspecten van het beheer en bewaken van buisleidingstroken en –straten betreft, staan wij klaar om 
onze expertise in te zetten.

Bijdragen aan vernieuwing en innovatie 
Vanuit onze passie voor het onderwerp denken we graag samen met bedrijfsleven, overheden, kennispartners, 
sectororganisaties en financiële instellingen na over de toekomst van de modaliteit.

Uitvoering
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Voor meer informatie over de strategie
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