
Eerste namen 
  
Flexival Ontwikkeling Ondergrond  
 
bekend! 

  
 

Over twee maanden is het weer zo ver. Op 18 september 2012 is er het Flexival 
Ontwikkeling Ondergrond. Een flexibele werkdag in festivalsferen met korte en 
kleine sessies, debatten en games gericht op het delen van verschillende 
perspectieven op ondergrond en ordening. Geen grote plenaire sessies met 
‘gevestigde’ sprekers en passieve bezoekers, maar veel interactie, discussie en ook 
een beetje plezier tussen tientallen leergierige deelnemers. Deelname is kosteloos, 
dankzij initiatiefnemers SKB en het COB en dankzij de deelnemers van de Carrousel 
Ondergrond en Ordening. Schrijf je nu in! 

Hieronder maken we de locatie, de opzet en een deel van het programma bekend. 
Onder de eerste namen bevinden zich Gasunie, NIBC, Waternet, overheden en 
ingenieursbureaus. 

Locatie: NUtrecht 
De loodsen en caravans van NUtrecht in Utrecht bieden de ideale locatie voor dit 
flexival. Met dezelfde sfeer en mogelijkheden als het ondergronds speelparadijs 
waar de deelnemers vorig jaar zo enthousiast over waren. En ook dit jaar kun je 
ondergronds. NUtrecht ligt centraal naast station Zuilen in Utrecht en is ook per auto 
uitstekend bereikbaar. NUtrecht ligt in het interessante gebied Cartesius, dat zich 
organisch ontwikkelt. 

Opzet programma: Vijf elementen, tientallen perspectieven 
De loodsen van NUtrecht zullen worden opgedeeld in verschillende gebieden 
volgens de elementen Vuur, Water, Lucht en (w)Aarde. Ook het niet-aardse vijfde 
element ether krijgt een eigen gebied. 

In deelgebied Vuur duiken we diep de aarde in op zoek naar vuur, warmte en 
energie. Van WKO tot geothermie; de sessies gaan in op de effecten van deze 
systemen op ander ondergronds en bovengronds ruimtegebruik. Het woord is aan 
energiebedrijven en andere marktpartijen, maar ook aan John Nieuwmans en 
collega’s van de gemeente Den Haag, die naar een geheel duurzaam warmtenet wil. 
En aan de deelnemers natuurlijk. Meer namen volgen. 

In deelgebied Water staan onder andere Maarten Claassen van Waternet, Joris van 
Ruijven van Deltares en Lidwien Besselink van provincie Overijssel. In diverse sessies 
gaan zij met de overige deelnemers in gesprek over water en ondergrond als 
sturende elementen voor gebiedsontwikkeling en voor het klimaatbestendig houden 
van een gebied. 

http://www.skbodem.nl/formulier/49�


In deelgebied Lucht gaat het om gassen en frisse lucht. Over de ondergrondse opslag 
en distributie van gas en innovatieve duurzame toepassingen kan de Gasunie meer 
vertellen.  De frisse lucht zoeken we op via een wandeling door de omgeving: 
Utrecht  Cartesius als voorbeeld van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, waarbij we 
met de pen in de hand ook gaan Ontwerpen met de Ondergrond. 

Het element (w)Aarde gaat om het laten aarden van de vele initiatieven en het in 
beeld brengen van de waarde. We vragen enkele banken hun blik op Ondergrondse 
Ontwikkeling te delen. Zo zit daar Jan Willem van Roggen van NIBC. Daarnaast komt 
Hein Veldmaat van DHV praten over verbeteringen vooraan in het proces. En wat 
valt er te vertellen over het afwegingskader ondergronds-bovengronds van het 
COB? En welke rol kan omgevingsmanagement in ondergrondse projecten spelen? 

Dan deelgebied Ether. Ether is het verbindende element dat volgens de oude 
Grieken nooit door een sterveling bereikt kan worden. Toch gaan we een poging 
wagen. In dit gebied leren we spelenderwijs omgaan met de uitdagingen die de 
andere elementen ons opleveren. Hier spelen we Ondergronds Triviant, 
Bodemsjoelen en dansen we een Stoelendans. En Witteveen+Bos neemt enkele 
leerzame speeltjes mee. 

Tijdschema 
De sfeer is open, je mag ook even voor jezelf werken of genieten van de 
randprogrammering. Toch is voor velen een tijdschema handig. Er zijn vier rondes 
met elk vijf sessies. 

09.30 uur Inloop 
10.00 uur Opening 
10.20 uur Rondes 1 en 2 (vijf gebieden) 
12.30 uur Lunch 
13.20 uur Rondes 3 en 4 (vijf gebieden) 
15.30 uur Wrap-up en borrel 
16.30 uur Einde 

 

Eind augustus maken we de programmering via de websites van het COB 
en SKB grotendeels compleet. Klik op de buttons en logo’s voor meer 
informatie en aanmelding. 

  

 

 

 

www.cob.nl 
www.skbodem.nl 
http://linkd.in/NCX8lB 
Aanmelden via www.skbodem.nl/formulier/49  
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