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Welkom op het Flexival! 

Het Flexival 2014 staat voor de deur. Een dag lang komen we in kleine groepjes bijeen om naar elkaar 

te luisteren en met elkaar te spreken. De gesprekken zullen gaan over de ondergrond, de ordening 

daarvan en de relaties met ruimtelijke inrichting en gebiedsontwikkeling. Maar de gesprekken zullen 

over meer dan dat alleen gaan: over samenwerking, inspiratiebronnen, competenties en het huidige 

tijdsgewricht. Met het Flexival bieden we voor één dag een inspirerende leeromgeving waarin u zelf 

samen met de andere deelnemers de dag maakt! 

 

Ter lering ende vermaeck 

Het programma van het Flexival 2014 is opgebouwd rondom het thema ‘Ter lering en de Vermaeck’. 

Deze uitdrukking, bouwt voort op de aloude gedachte dat iets nuttigs ook aangenaam kan zijn. Op 

het Flexival bieden we een gemêleerd programma aan waarbij het leren en inspireren een twee-

eenheid vormen. In het spoor ‘ter lering’ bieden we verdiepende sessies aan waarbij het accent ligt 

op de inhoud. In het spoor ‘vermaeck’ bieden we inspirerende sessies aan waarbij het accent ligt op 

de inspiratie. Ter geruststelling: de inhoudelijke sessies zullen niet inspiratieloos zijn en de 

inspiratiesessies niet inhoudsloos.  

 

Opbouw sessies 

Het programma van het Flexival 2014 bestaat uit vier sessierondes. Het aanbod bij alle vier de 

sessierondes bestaat uit een mix van verdiepende en inspirerende sessies. Het aanbod van ronde 1 

(ochtend) en ronde 3 (middag) is vrijwel identiek evenals het aanbod van ronde 2 (ochtend) en ronde 

4 (middag). U kunt als deelnemer dus uw eigen programma bepalen.  

 

Grand Café Delftstede 

Het Grand café Delftstede is het gehele Festival open. Mocht u een goed gesprek met een mede-

Festivalganger voorrang willen geven op een verdiepende of inspirerende sessie? Onze zegen heeft 

u. Wij zorgen de gehele dag door voor goede koffie, thee of frisdrank. Ook kunt u hier terecht voor 

het opstellen van de boeken top 10: de tien boeken die u gelezen moet hebben als u werkzaam bent 

op het raakvlak van ondergrond en ruimte. Gedurende de gehele dag is in het Grand Café ook de 

mogelijkheid aanwezig voor ‘public speaking’.  De zeepkist staat klaar. Iedere Festivalganger is 

gelegitimeerd om de aanwezigen toe te spreken. Bij voorkeur wel op een moment dat er voldoende 

aanwezigen zijn. De zeepkist zal sowieso niet leeg blijven…. Daar zorgen wij wel voor!  

 

 

Wij wensen u een dag toe vol lering ende vermaeck! 

 

Namens de carrousel Ondergrond & Ordening 

Henk Werksma (facilitator) 
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(vacature) 

 

HEB JE VERSTAND VAN ONDERGROND EN RUIMTELIJKE ORDENING? 

 

Carrousel Ondergrond & Ordening zoekt gepassioneerde professionals  (m/v) 
Voor zes sessies per jaar + Flexival  

 

De carrousel Ordening & Ondergrond is een community of Practice voor integrale vraagstukken 

rond ruimtelijke ontwikkeling en ordening van de ondergrond. Overheden en kennispartners 

wisselen kennis, ervaringen en inzichten uit en starten projecten op. De carrousel telt zes sessies 

en het jaarlijkse Flexival. De deelnemers van de carrousel bepalen samen de te behandelen 

onderwerpen en praktijken.  

 

Wat ga je doen? 
Als deelnemer in de Carrousel neem je actief deel aan de sessies. Je denkt vooraf mee welke 

onderwerpen je dat jaar wilt agenderen. Bij voorkeur help je actief mee aan de organisatie van 

één of meerdere sessies. Het organiseren van een sessie gebeurt in samenwerking met andere 

carrouseldeelnemers en betreft zowel de inhoudelijke zaken als werkvormen, sprekers en  

accommodatie. Op eigen initiatief kan je ook projecten formuleren en opstarten vanuit de 

carrousel op het raakvlak van ruimtelijke ordening en ordening van de ondergrond.  

 

Wat breng je daarvoor mee? 
Wij zoeken iemand met een relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, aangevuld met 

relevante werkervaring op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling en/of ondergrond. Tevens is 

het een vereiste dat je momenteel werkzaam bent bij een overheidsinstelling of non-profit 

kennisinstelling. Daarnaast beschik je over initiatief, een goed ontwikkeld analytisch vermogen 

en een op samenwerking gerichte werkhouding. 

 

Wat bieden wij jou?  
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 3 verdiepende sessies, 3 inspirerende sessies en 

1 Flexival. Tevens bieden we je toegang tot een netwerk van koplopers op het gebied van 

ruimtelijke ordening en ondergrond. Het salaris is, afhankelijk van opleiding en werkervaring, 

maximaal € 0,- bruto per maand. Voor goede en zeer ervaren kandidaten bestaat de 

mogelijkheid om (op termijn) te groeien naar een hogere schaal. 

 

Wil je meer informatie? 
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met drs. Henk 

Werksma, facilitator Carrousel Ondergrond & Ordening, tel. 06 16 080 646 of 

henkwerksma@h2ruimte.nl  

 

Wil je reageren? 
Je sollicitatiebrief mag beperkt blijven tot het sturen van een mailtje aan 

henkwerksma@h2ruimte.nl waarin je je interesse kenbaar maakt. Het bijwonen van een sessie 

op proef behoort tot de mogelijkheden.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 



Programmaboek Flexival 2014 

 

 Pagina 3 

 

Programma Flexival 

 

Tijd Sessies 

 

09.00 - 9.30 uur 

 

Inloop in Grand café Delftstede 

 

 

09.30 – 11.00 uur 

 

Sessieronde 1 Sessieleider Zaal 

Ondergrondscan als bruikbare tool Geiske Bouma 2B 

Visie op de ondergrond als handelingskader Walter Jonkers 2C 

TED Talk ondergrond John de Ruiter Grand café 

Hoorcollege Jan-Hendrik Bakker Auke Oostra A 

 

11.00 – 12.30 uur Sessieronde 2 Sessieleider Zaal 

Business case en verdienmodellen Stijn van Liefland 2B 

Slimme regie op de ondergrond: hoe doe je 

dat? 

Jantien van den Berg 

John Nieuwmans 

2C 

Communicatie over de ondergrond Marc van den Burght 

Erik Kolkman 

A 

Excursie spoorzone Gemeente Delft Grand café 

 

 

12.30 – 13.30 uur 

 

 

Lunch in Grand café Delftstede 

 
 

13.30 – 15.00 uur 

 

Sessieronde 3 Sessieleider Zaal 

Ondergrondscan als bruikbare tool Geiske Bouma 2B 

Visie op de ondergrond als handelingskader Walter Jonkers 2C 

Torenspel Lidwien Besselink Grand café 

Hoorcollege Martijn van der Steen Auke Oostra A 

 

 

15.00 – 16.30 uur 

 

Sessieronde 4 Sessieleider Zaal 

Businesscase en verdienmodellen Stijn van Liefland 2B 

Slimme regie op de ondergrond: hoe doe je dat? Jantien van den 

Berg 

John Nieuwmans 

2C 

Communicatie over de ondergrond Marc van den 

Burght 

Erik Kolkman 

A 

Excursie spoorzone Gemeente Delft Grand café 

Intervisie op uw eigen praktijk Wimmy Hengst B 

 

 

16.30 – 18.00 uur 

 

 

Borrel in Grand café Delftstede 
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SESSIERONDE 1 (9.30 – 11.00 UUR) 

& 

SESSIERONDE 3 (13.30 – 15.00 UUR) 

 

 

- Ondergrondscan als bruikbare tool - 

- Visie op de ondergrond als handelingskader - 

- TED Talk ondergrond (alleen ochtend) -  

- Hoorcolleges -  

- Torenspel (alleen middag) -   
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Ondergrondscan als bruikbare tool?  

Verdiepende sessie 

 

Hoe breng je vroegtijdig alle relevante ondergrondinformatie in beeld? En hoe vertaal je deze 

informatie naar een pro-actieve inbreng bij gebiedsontwikkeling gericht op kansen en financiële 

opbrengsten? De gemeenten Dordrecht en Rotterdam hebben inmiddels ervaring met het uitvoeren 

van een ‘ondergrondscan’. In Dordrecht is dit ingevuld met de SKB bodemtool en ook Rotterdam zal 

hiermee aan de slag gaan. Mede op basis van hun ervaringen leggen we in deze sessie het 

programma van eisen vast voor de ultieme ‘Ondergrondscan’.  

 

Sessieleiding: Geiske Bouma (SKB)  

Met bijdragen van Christian Paping (Ambient) en Joost Martens (gemeente Rotterdam)  

 

Hoe laat:   

• 09.30 – 11.00 uur (sessieronde 1) 

• 13.30 – 15.00 uur (sessieronde 3)  

 

Waar: 

• 2B / Augustinessenzaal (1
e
 verdieping) 

 

 

Geiske Bouma is programmamanager bij SKB op het gebied van Ondergrond en Ordening. 

 

Geiske zegt:  “Wil je aan de slag met de ondergrond in gebiedsontwikkeling, dan moet je je huiswerk vanuit 

ondergrond op orde hebben. Een ‘ondergrondscan’ kan je hierbij helpen, een goede analyse waarmee je 

prioriteiten en aandachtsgebieden naar voren haalt.” 
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Visie op de ondergrond als handelingskader 

Verdiepende sessie 

 

Al het handelen in de praktijk, groot of klein, begint in de geest. Zoals Stephen Covey zegt: ‘Alles 

wordt tweemaal geschapen: eenmaal in de geest en eenmaal in de materie.’ De eerste stap voor 

succesvol handelen begint dus met verbeelding en het geloof dat die verbeelding op een dag realiteit 

kan worden. Een visie op de ondergrond verbeeldt de gewenste situatie hoe de ondergrond 

duurzaam onderdeel uitmaakt van ruimtelijke planvorming en gebiedsontwikkeling. Er zijn inmiddels 

tal van gemeenten en provincies die een visie op de ondergrond hebben ontwikkeld. In deze sessie 

delen zij ervaringen en geven zij aanbevelingen en tips voor het opstellen van een visie op de 

ondergrond. En misschien nog wel het meest spannend: hoe biedt een visie nu een basis voor het 

handelen in de dagelijkse praktijk?  

 

Sessieleiding: Walter Jonkers (provincie Zeeland) 

 

Een aantal mensen geeft een pitch over hun ervaringen met het opstellen en werken met een visie op 

de ondergrond: Trudy van den Berg (gemeente Apeldoorn), Jeroen Brouwer (gemeente Katwijk) en 

Jan van Hagen (provincie Zuid-Holland)  

 

Hoe laat:   

• 09.30 – 11.00 uur (sessieronde 1) 

• 13.30 – 15.00 uur (sessieronde 3)  

 

Waar: 

• 2C / Vincentiuszaal (1
e
 verdieping) 

 

 

Walter Jonkers is senior beleidsmedewerker Bodem bij de provincie Zeeland en projectleider van het 

spraakmakende ’t Zeeuws Bodemvenster en deelnemer aan de Carrousel Ondergrond en Ordening.  

 

Walter zegt: “Een visie hebben op de ondergrond is al een hele kunst. De grote uitdaging komt echter daarna: 

hoe maak ik tempo in de doorwerking en de uitvoering van de visie in de praktijk van alle dag. Trekken, sleuren, 

een stapje terug en weer twee naar voren!”  
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TED Talk ondergrond  

Inspirerende sessie 

 

Heeft u zich wel eens laten inspireren door TED Talk? Zo ja, dan kunt u wellicht beamen dat het 

kijken van de presentaties behoorlijk verslavend kan zijn. Zo nee, dan is het nu de kans om kennis te 

maken met TED Talk. TED Talk bevat een bijna onuitputtelijk bron van filmpjes met inspirerende 

verhalen en gedachten van gepassioneerde mensen. Ze zijn verzameld in de afgelopen 30 jaar naar 

aanleiding van evenementen en wereldwijde conferenties. De beste filmpjes zijn op TED.com 

geplaatst. In deze sessie laten deelnemers van het Flexival hun favoriete TED Talk zien (of maakt u uw 

eigen TED?), lichten deze toe en gaan in gesprek over het filmpje. TED Talk geeft stof tot nadenken 

en zet aan tot actie: op persoonlijk vlak maar zeker ook op het professionele vlak. 

 

Sessieleiding: John de Ruiter (gemeente Rotterdam) 

 

Hoe laat:   

• 09.30 – 11.00 uur (sessieronde 1) 

 

Waar: 

• Grand café Delftstede 

 

 

Inzending van een deelnemer:  

De beroemde TED Talk van Simon Sinek over de Golden Circles heeft mij geïnspireerd. Ook in mijn werkzame 

leven op het raakvlak van ondergrond en ruimte. Simon Sinek ontleedt in deze TED Talk het verschil tussen 

meer en minder succesvolle bedrijven en leiders. Hij gaat in op de vragen waarom, wat en hoe? De gouden 

cirkel. De waarom-vraag is volgens Simon Sinek cruciaal: waarom doe ik wat ik doe? Een confronterende vraag 

die veel dingen op scherp zet. Ook wat betreft de ondergrond!  

 

Stuur ook uw TED Talk naar: jl.deruiter@rotterdam.nl  

 

 

 

 

John de Ruiter is adviseur ondergrond bij de gemeente Rotterdam en is één van de drijvende 

krachten achter het te ontwikkelen ondergrondbeleid voor Rotterdam en deelnemer aan de 

Carrousel Ondergrond en Ordening. 

 

John zegt: “And he's tellin' me more and more About some useless information Supposed to fire my 

imagination (Satisfaction, Rolling Stones)” Waar het om draait? Niet maar blijven vertellen hoe belangrijk het 

allemaal is, maar collega’s weten te inspireren, enthousiast maken. De ondergrond krijgt alleen een goede plek 

als anderen hem adopteren, onderdeel maken van hun wereld.  
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Hoorcollege van filosoof Jan-Hendrik Bakker / bestuurskundige Martijn van der Steen 

Inspirerende sessie 

 

Op het Flexival is een aantal inspirerende sprekers aanwezig met een passie. In de collegezaal van 

Delftstede zullen zij een hoorcollege verzorgen. Wij hebben de sprekers geselecteerd op 

spreekvaardigheid en deskundigheid. Dus geen saaie verhalen maar verhalen met een ziel en passie 

die er toe doen wat betreft de relatie ruimte en ondergrond. Wij hebben twee sprekers gevonden die 

voldeden aan onze strenge criteria: filosoof en psycholoog Jan-Hendrik Bakker en bestuurskundige en 

historicus Martijn van der Steen. Kom en oordeel zelf of dit de beloofde ‘kippenvelcolleges’ zijn. In de 

hoorcolleges is anders dan de naam doet vermoeden ook volop ruimte voor vragen en eigen inbreng.  

 

Sessieleider: Auke Oostra (Ministerie van IenM) 

 

Hoe laat:   

• Jan Hendrik Bakker: 9.30 – 11.00 uur (sessieronde 1) 

• Martijn van der Steen: 13.30 – 15.00 uur (sessieronde 3)  

 

Waar: 

• Zaal A / Hippolytuszaal (begane grond)  

 

 

Auke Oostra is programma manager kennis en innovatie agenda bodem en ondergrond bij het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu.  

 

Auke zegt: “Ik nodig iedereen van harte uit om plaats te nemen in de collegebanken! Met Jan-Hendrik Bakker 

en Martijn van der Steen hebben we inspirerende docenten gevonden die écht iets toevoegen aan onze 

perspectief op de ondergrond.”  

 

College Jan Hendrik Bakker 

Jan Hendrik Bakker studeerde filosofie, psychologie en literatuur in Leiden en Rotterdam. Hij is 

auteur, docent en journalist maar ook actief in de stadslandbouw. Jan Hendrik Bakker zal op het 

Flexival een college verzorgen naar aanleiding van zijn boek ‘Grond; een pleidooi voor aards denken 

en een groene stad’. Hij zal zijn toehoorders meenemen in een betoog, met beeldende illustraties, 

dat zich zal uitstrekken van een filosofische beschouwing van het begrip ‘grond’ tot en met de 

handen in de grond voor een duurzame stadslandbouw. In zijn college zal hij zijn inzichten te berde 

brengen die hij in socratische gesprekken heeft opgedaan met ontheemden, archeologen, boeren en 

doodgravers. Ook zullen filosofen als Marx, Heidegger, Locke en Arendt ter sprake komen over de 

betekenis van de grond voor het menselijk bestaan.  

 

College Martijn van der Steen 

Martijn van der Steen studeerde bestuurskunde en geschiedenis. Hij is als onderzoeker, publicist en 

docent verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Martijn van der Steen zal op 

het Flexival een college verzorgen naar aanleiding van zijn essay ‘Nieuwe beelden; een reflectie op 

bestuurlijke afwegingen over de bodem’. In het college zal hij ingaan op de spanning die bestaat 

tussen de moeizame aansluiting van de bodem op de politieke logica en de ongeschreven dwingende 

regels in de politieke arena. Gelukkig zal hij het niet daarbij laten: hij zal handelingsopties bieden 

voor aansluiting van de bodem bij de politieke arena.   
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Torenspel 

Inspirerende sessie 

 

Centraal in deze sessie staat de vraag hoe je 

samenwerking organiseert tussen het beleidsveld 

‘Bodem en ondergrond’ en ‘Ruimte’. De sessie is 

interactief opgezet: we gaan het torentjesspel spelen! 

De spelleiding is in handen van Lidwien Besselink. 

Onder haar speelse maar ook onverbiddelijke spelleiding worden aan de hand van de torens uw 

samenwerkingsverbanden blootgelegd. Waar staat u nu? En waar wilt u naar toe? Welke 

belemmeringen ondervindt u op uw pad? Waardoor lukt het soms wel en soms niet? 

 

Voordat we het spel met u gaan spelen, spelen we het eerst met de vertegenwoordigers van enkele 

praktijkprojecten:  

• SKB-showcase IJssel-Vechtdelta: Christian Voortman / Renate Postma (gemeente Zwolle)  

• Ondergrond in structuurvisie Zuid Holland : Tanja Haring (provincie Zuid-Holland) 

• SKB-showcase De Natuurlijke Alliantie in het gebiedsproces waterschap Vallei en Veluwe en 

de gemeente Amersfoort: Paul Camps (gemeente Amersfoort) (onder voorbehoud) 

 

Sessieleiding: Lidwien Besselink 

 

 

Hoe laat:   

• 13.30 – 15.00 uur (sessieronde 3)  

 

Waar: 

• Grand café Delftstede (begane grond)  

 

 

Lidwien is vanuit de provincie Overijssel betrokken bij de ontwikkeling van het Ontwikkelingsmodel 

Ondergrond (het ‘Torentjesmodel’) en tevens penvoerder van de SKB-showcase IJssel-Vechtdelta. 

Daarnaast als zelfstandig adviseur werkzaam binnen de werkvelden water en ondergrond, energie en 

infrastructuur via BodemBest en Triple Bridge.  

 

Lidwien zegt: “De grote uitdaging zit in het verbinden van de bovengrondse maatschappelijke vraagstukken 

met de kansen van en belemmeringen in de ondergrond. Denk het maaiveld toch weg!” 
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SESSIERONDE 2 (11.00 – 12.30 UUR) 

& 

SESSIERONDE 4 (15.00 – 16.30 UUR) 

 

- Business cases  en verdienmodellen - 

- Slimme regie op de ondergrond: hoe doe je dat? - 

- Communicatie over de ondergrond -  

- Intervisie (alleen middag) -  

- Excursie Spoorzone Delft - 
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Businesscases en verdienmodellen  

Verdiepende sessie 

 

Stel je hebt een goed initiatief ten aanzien van de ondergrond: zeer duurzaam en maatschappelijk 

zeer wenselijk. Het is vervelend om dan over geld te beginnen, maar wel noodzakelijk. Juist in de 

huidige economische omstandigheden draait het vaak om de harde euro’s. Hoe ga je daar mee om? 

Wat betekent dat voor jouw initiatief?  

 

In deze sessie kijken we hoe je een financiële analyse maakt van een initiatief en hoe je daar kritisch 

over nadenkt. Sleutelbegrippen hierbij zijn, rendement, verdienmogelijkheden, partijen en belangen 

en financieringsconstructies. We reiken diverse instrumenten aan die kunnen helpen bij je analyse, 

zoals de beslisboom slimme financiering en het overzicht met verdienmodellen. 

 

Sessieleiding: Stijn van Liefland (adviseur bij slimmefinanciering.nl en bij LieflandMilieu)  

 

Hoe laat:   

• 11.00 – 12.30 uur (sessieronde 2) 

• 15.00 – 16.30 uur (sessieronde 4)  

 

Waar: 

• 2B / Augustinessenzaal (1
e
 verdieping) 

 

 

Stijn van Liefland, adviseur duurzame ruimtelijke ontwikkeling en mede-initiatiefnemer van 

slimmefinanciering.nl. Met de site slimmefinanciering.nl wordt op begrijpelijke wijze informatie 

ontsloten achter de wereld van financiering van duurzame (en niet-duurzame) initiatieven en worden  

financiële constructies ontrafeld. Zo levert slimmefinanciering.nl een bijdrage aan het realiseren van 

duurzame projecten. 

 

Stijn zegt: “Als je geld niet belangrijk vindt, gaat het uiteindelijk alleen nog maar over geld.”  
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Slimme regie op de ondergrond: hoe doe je dat?  

Verdiepende sessie 

 

Wat je ondergronds aanlegt, ligt er voor langere tijd en heeft gevolgen voor bovengrondse en andere 

ondergrondse activiteiten. Het is dus zaak om zorgvuldig te werk te gaan, met oog voor de toekomst 

en andere partijen en ontwikkelingen. Maar hoe we precies die regie moeten voeren is vaak (nog) 

onduidelijk. De handreiking ‘Slimme regie op de ondergrond’ biedt uitkomst. De randvoorwaarden 

en aanbevelingen opgesteld vanuit de praktijk en door de praktijk laten zien wat je kan doen als het 

gaat om regie voeren op de ondergrond. Gaat het om het pakken of creëren van het moment? Zit het 

hem in het sturen op keuzes maken? Of kan je je huiswerk beter doen? 

 

In deze sessie gaan we aan de slag met uw dagelijkse praktijk. Praktijk helpt praktijk! Van elkaar leren 

en praktische handvatten krijgen om uw project of opgave een impuls te geven. Breng uw project of 

opgave in en kijk hoe de randvoorwaarden en aanbevelingen uit de handreiking Slimme regie u 

verder kunnen brengen. En vul vanuit uw praktijk de handreiking aan! 

 

U verlaat de sessie geïnspireerd door praktische voorbeelden van slimme regie en u heeft voor uw 

eigen praktijk direct handvatten om toe te passen.  Dit mag u niet missen! 

 

Sessieleiding: Jantien van den Berg (COB) en John Nieuwmans (gemeente Den Haag) 

 

Hoe laat:   

• 11.00 – 12.30 uur (sessieronde 2) 

• 15.00 – 16.30 uur (sessieronde 4)  

 

Waar: 

• 2C / Vincentiuszaal (1
e
 verdieping) 

 

Jantien van den Berg is als platformcoördinator bij het COB dagelijks bezig met onderwerpen die 

ordening en ondergrond raken. Samen met het netwerk van het COB en andere partijen probeert zij 

de vraagstukken omtrent dit onderwerp bij de kop te pakken en antwoorden te vinden. Regie op de 

ondergrond is er daar één van. 

 

Jantien zegt: “Het was een feest om deze handreiking te maken! De behoefte om meer grip op de regievraag te 

krijgen was groot evenals de hoeveelheid positieve energie bij de deelnemers. De sleutel zat hem in het echt 

vanuit de praktijk kijken naar wat werkt en wat niet. Hierbij was van elkaar leren en met elkaar innoveren 

essentieel. De uitdaging is nu om dit gedachtengoed verder te brengen, anderen deelgenoot te maken en te 

helpen in hun dagelijkse praktijk. Iets waar ik graag samen met anderen verder aan werk.”  

 

John Nieuwmans is senior projectleider/coördinator bij de afdelingen Duurzaamheid en 

Leefomgeving en Grondzaken van de gemeente Den Haag en werkzaam aan projecten in de 

vakgebieden duurzaamheid, participatie, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur. Naast het werk bij 

Den Haag ben ik ook betrokken bij de Carrousel van de Ondergrond van SKB/COB en bij het Platform 

Ordening en Ondergrond van het COB.  

 

John zegt: “ Denk bij stedelijke ontwikkeling het maaiveld weg en kies voor een integrale aanpak van 

ruimtelijke ordening, ondergrond en duurzaamheid. Bij projecten zijn er veel meer stakeholders die elkaar 

kunnen versterken dan men op voorhand denkt. Doe dit door bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling op een 

onorthodoxe wijze te koppelen aan de thema’s van de ondergrond, duurzaamheid, planning van beheer infra, 

financiering, nieuwe contractvormen, etc.. Er kan zoveel meer!” 
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Communicatie over de ondergrond  

Verdiepende sessie 

 

Wanneer u in drie zinnen de waarde van de ondergrond en de nut en noodzaak van communicatie 

hiervan kunt verwoorden, dan heeft u de communicatieve kernboodschap te pakken. In de praktijk 

blijkt dit echter makkelijker gezegd dan gedaan omdat het verbinden van ondergrond en ruimte 

veelal een vakinhoudelijke en gedetailleerde aangelegenheid is. In deze sessie staan we stil bij het 

belang van effectieve communicatie over de ondergrond en het belang van een breed gedragen 

proces bij de ontwikkeling daarvan. De gemeente Arnhem trapt af met een toelichting bij de recent 

door hen ontwikkelde communicatiestrategie over de ondergrond.  Daarna is de bal aan u en wordt 

het speelveld rondom zin en onzin van communicatie verkend. 

 

Sessieleiding: Marc van der Burght (gemeente Arnhem) & Erik Kolkman (Daelinck organisatie van 

communicatie) 

 

Hoe laat:   

• 11.00 – 12.30 uur (sessieronde 2) 

• 15.00 – 16.30 uur (sessieronde 4)  

 

Waar: 

• Zaal A / Hippolytuszaal (begane grond)  

 

 

 

Marc van der Burght is beleidsmedewerker Bodem en Energie bij de gemeente Arnhem.  

 

Marc zegt: “Als fysisch geograaf en jarenlange werkervaring op het gebied van bodem is het leuk om juist in 

Arnhem, met haar afwisselende landschap en vele ondergrondthema’s, te werken aan een duurzame stad. De 

ondergrond lijkt verborgen, maar is juist overal in de stad zichtbaar als basis voor ontstaan en ontwikkeling van  

stad en landschap.”  

 

Erik Kolkman werkt onder de naam Daelinck als senior communicatie adviseur en heeft samen met 

Marc van der Burght en Henk Puylaert (H2Ruimte) de communicatiestrategie ondergrond voor de 

gemeente Arnhem ontwikkeld. 

 

Erik zegt: “Hoewel verschillend van uiterlijk, vormen praktische en inhoudelijke vraagstukken rondom de 

invulling en organisatie van effectieve communicatie altijd de essentie van mijn opdrachten.” 
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Intervisie op uw eigen praktijk  

Inspirerende sessie 

 

Op het Flexival is ongelooflijk veel ervaring en deskundigheid 

aanwezig. Niet van goeroes en leermeesters maar van de deelnemers 

zelf. Aan de intervisietafel wordt de mogelijkheid geboden om uw 

eigen ervaring onder de aandacht te brengen van mede-

Flexivalgangers. Presenteer uw eigen case, uw eigen probleem, uw 

eigen dilemma en uw collega’s zullen samen met u meedenken, 

tegendenken en omdenken voor een oplossingsrichting. Uw 

wederdienst: u denkt mee, tegen en om met uw mede- Flexivalgangers. 

 

Deelnemers kunnen hun idee/ dilemma in vijf minuten naar voren te brengen. We gaan per case de 

belangrijkste knelpunten in kaart brengen en nadenken over hoe deze zijn op te lossen en/of te 

omzeilen. Als er erg veel dilemma’s zijn, doen we dit mogelijk in subgroepjes. 

 

Sessieleiding: Wimmy Hengst (gemeente Haarlem) 

 

Hoe laat:   

• 15.00 – 16.30 uur (sessieronde 4)  

 

Waar: 

• Zaal B / Chirurgijnzaal (begane grond) 

 

 

 

Wimmy Hengst is senior beleidsadviseur Bodem bij de gemeente Haarlem. De gemeente Haarlem 

heeft meegewerkt aan het SKB-project “De ondergrond in het bestemmingsplan”. Zij is lid van de van 

de Carrousel Ondergrond en Ordening en van de Haarlemse Werkgroep Ondergrond. 

 

Wimmy citeert Nelson Mandela: “Het is wijs om mensen er van te overtuigen om dingen te doen, en ze te laten 

denken dat het hun eigen idee was”.  
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Excursie Spoorzone Delft 

Inspirerende sessie 

 

Op het Flexival draait het niet om spitsvondige redeneringen maar om de weerbarstigheid van de 

dagelijkse praktijk. Desiderius Erasmus schreef al: “De zot echter vergaart kennis door de praktijk in 

te gaan en die aan de lijve te ervaren. Het ware verstand, dunkt me. Als het geschied is, komt ook de 

dwaas tot inzicht.” U kunt tot waar inzicht komen door een bezoek te brengen aan de Spoorzone 

Delft. Dus neem deel aan de excursie! Helaas heeft Pro-rail de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. 

Daardoor is het momenteel niet mogelijk de tunnel in te gaan. De excursie leidt u naar het 

informatiecentrum inclusief maquette en een bezoek aan het project zelf.  

 

Over de spoorzone 

Voor de deur van Delftstede wordt de spoorzone van Delft onder handen genomen: een integrale 

gebiedsontwikkeling in het hartje van Delft. Het project omvat onder andere een spoortunnel met 

ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, woningen en kantoren, een 

stadspark en waterpartijen. De totale omvang van het project bedraagt maar liefst 30 hectare met 

een 2300 meter lange tunnel. De investeringen in infrastructuur en vastgoed bedraagt circa 1 miljard 

euro.  Conform planning worden de eerste sporen in gebruik genomen in 2015 en zal de laatste 

woningen worden opgeleverd tussen 2025 en 2035.  

 

Sessieleiding: Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft BV 

 

 

Hoe laat:   

• 11.00 – 12.30 uur (sessieronde 2) 

• 15.00 – 16.30 uur (sessieronde 4)  

  

Waar: 

• Vertrek en aankomst in Grand café Deltstede 

• Informatiecentrum spoorzone en bouwplaats (op loopafstand) 
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FLEXIVAL GEORGANISEERD DOOR DE CARROUSEL ORDENING & ONDERGROND 

Het Flexival wordt u aangeboden door de deelnemers aan de carrousel Ordening & Ondergrond. In de 

carrousel Ordening & Ondergrond komen gepassioneerde professionals bij elkaar om kennis en 

ervaringen uit te wisselen over vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling en de ordening van de 

ondergrond. De professionals zijn afkomstig van overheden en kennisorganisaties. We komen 6 keer 

per jaar bij elkaar in inspirerende en verdiepende sessies en 1 keer per jaar in het groter opgezette 

‘Flexival’.  

 

 
 

Voor en door deelnemers 

De carrousel bijeenkomsten zijn altijd gericht op het uitwisselen en vergaren van kennis waar de 

praktijk om vraagt. Dagelijkse worstelingen krijgen zo een plek evenals het uitdiepen van strategische 

relevante onderwerpen. Agendering van de onderwerpen wordt dan ook door de deelnemers zelf 

bepaald. Daarmee is er plek voor een scala aan onderwerpen en vragen. De deelnemers leveren zelf 

ook een actieve bijdrage aan de organisatie van de bijeenkomsten. Ze worden hierbij geholpen door 

de facilitator van de carrousel die actief meedenkt op de inhoud en op de werkvorm, praktische 

zaken uit handen neemt, de bijeenkomst faciliteert en zorg draagt voor de verslaglegging. 

 

Huidige deelnemers 

De Carrousel is een initiatief van de kennisnetwerken SKB en COB. De volgende organisaties zijn lid 

van de carrousel: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Arnhem, Den Haag, Haarlem, Nijmegen en 

Rotterdam, de provincies Drenthe, Overijssel, Zeeland en Zuid Holland en het Ministerie van 

Infrastructuur & Milieu, Platform 31 en Bodem+. 

 

Een greep uit de bijeenkomsten in 2013 

In 2013 zijn de drie verdiepende sessies gericht op het bieden van handelingsperspectieven voor de 

ordening van de ondergrond: 

• Keten- en systeemdenken; met het accent op intuïtief denken (strategisch niveau met 

medewerking van Joris Latour (3D Transition) 

• Benutten en ontwikkelen persoonlijke eigenschappen in relatie tot samenwerking 

ondergrond en ruimte (tactisch niveau en sessie gebaseerd op gedachtegoed Stephan Covey) 

• Afwegen in de praktijk; over het vinden van de balans tussen het voeren van regie en het 

loslaten daarvan (operationeel niveau met medewerking van Helen Matitahatiwen 

(ImpulSum) 

 

Daarnaast vonden er in 2013 inspirerende sessies plaats met intervisie op drie projecten, de 

businesscase bij gebiedsontwikkeling en gesprekken met RO-ers.  

 

Facilitator 

Henk Werksma treedt op als facilitator van de carrousel. Samen met de deelnemers geeft hij invulling 

aan de inkleuring van de inhoud, de werkvormen, excursies en het ‘Flexival’. Als u belangstelling 

heeft voor deelname of vragen hebt over de carrousel dan kunt u met hem contact opnemen. 

 

Henk Werksma 

E. henkwerksma@h2ruimte.nl 

T. 06 16 080 646 
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De carrousel en het Flexival worden financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt door:  

 

SKB – Duurzame ontwikkeling Ondergrond 

Opgericht als Stichting Kennisontwikkeling en -overdracht Bodem, is 

de focus sinds de start van het SKB programma ‘Duurzame 

Ontwikkeling van de Ondergrond’ in 2010 breder geworden. Het 

programma loopt tot 2015 en is bedoeld om meer kennis te 

genereren over een verantwoord gebruik en beheer van de 

ondergrond en praktijkinnovaties voor een duurzame ontwikkeling 

van de ondergrond te stimuleren. 

 

Duurzame ontwikkeling van de ondergrond vergt een andere manier van plannen en ontwikkelen van 

gebieden, waarbij ondergrondse functies worden meegewogen in het besluitvormingsproces. Daarbij 

ontstaan nieuwe vragen over de effecten op het ondergrondse systeem, de eigendomssituatie van de 

ondergrond, over het eigenaarschap van ondergronds beheer en over de wettelijke en beleidsmatige 

kaders. SKB krijgt voor de periode tot en met 2014 een basissubsidie van 2 miljoen euro per jaar. Deze 

basisfinanciering wordt aangevuld door publieke en private partijen, die bijdragen aan activiteiten van 

SKB en onderzoek- en ontwikkelingsprojecten. 

 

Het tender programma is bedoeld voor consortia die samen vernieuwende aanpakken willen ontwikkelen 

om de ondergrond duurzaam te benutten en te beheren. SKB heeft voor haar programma ‘’Duurzame 

Ontwikkeling van de Ondergrond’ vier centrale kennisvelden geïdentificeerd. Ondergrond en energie, 

Ondergrond en waterbeheer, Natuurlijke functies van de bodem en Ondergrondse ordening voor stad en 

land. In dit laatste kennisveld heeft SKB samen met COB het initiatief genomen tot de Carrousel 

Ondergrond & Ordening. 

 

Voor meer informatie over de tender, de kennisvelden, de projecten en het netwerk, zie www.skbodem.nl 

of neem contact op met:  

 

Geiske Bouma 

E. geiske.bouma@skbodem.nl  

T. 0182 540 690  

 

 

 

  



Programmaboek Flexival 2014 

 

 Pagina 18 

 

COB – Centrum Ondergronds Bouwen  

 

WIE?  

Het COB is een netwerkorganisatie, een stichting 

waaraan inmiddels meer dan vijftig partijen zijn 

verbonden die allen te maken hebben met ondergronds 

bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Het netwerk 

omvat onder andere ingenieursbureaus, 

bouwbedrijven, overheden en kennisinstituten. 

Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat vraagstukken effectief 

en preconcurrentieel opgepakt worden. De ontwikkelde 

kennis is van iedereen, voor iedereen.  

  

WAT en HOE?  

Het COB verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis over ondergronds ruimtegebruik. Dat gebeurt door 

voortdurend te inventariseren welke vragen er leven in het netwerk en de Nederlandse samenleving. 

Vervolgens initieert en begeleidt het COB projecten die bijdragen aan het oplossen van dat gezamenlijk 

geconstateerd maatschappelijke probleem. De brede samenstelling van werkgroepen zorgt ervoor dat alle 

relevante aspecten van een probleem aan bod komen. 

  

De participanten binnen het COB zijn geen concurrenten, maar werken samen aan een oplossing. Het 

resultaat wordt gedeeld in het netwerk, door het vast te leggen in publicaties en te presenteren op 

bijeenkomsten, binnen opleidingen, op de website en in het blad De Onderbouwing. Het meedoen is 

echter op zichzelf al een van de krachtigste vormen van kennisontwikkeling en -verankering. 

  

Als gevolg van het beleid vanuit RWS: de Markt Tenzij, is het aandachtsgebied van het COB verbreed van 

de technische kant van geboorde tunnels naar diverse thema’s die te maken hebben met ondergronds 

bouwen en ondergronds ruimtegebruik, zoals afstemmingsvraagstukken. Dit zijn bij uitstek vraagstukken 

om binnen een netwerk om aan te werken. Voorbeelden zijn integraal werken (meerdere disciplines, 

afstemming, contractering) en procesverbetering (faalkosten vermindering). 

  

De vraagstukken worden ondergebracht in de platforms: Tunnels & Bouwputten, Veiligheid & 

Veiligheidsbeleving, Kabels & Leidingen en natuurlijk Ordening & Ondergrond. In samenwerking met SKB 

is in 2009 het gezamenlijke initiatief tot de ‘Carrousel Ondergrond & Ordening’ genomen. 

 

Voor meer informatie over ondergronds bouwen, de activiteiten en het netwerk van COB zie www.cob.nl 

of neem contact op met:  

 

Jantien van den Berg 

E. jantien.vandenberg@cob.nl 

T. 0182-540 660   


