
Dinsdag 18 september 2012 is het weer zo ver! 

Op een inspirerende ondergrondse locatie... 

Het tweede FLEXIVAL DE CARROUSEL 

Een flexibele werkdag met workshops, spelen en debatten over de 

verschillende perspectieven op de Ontwikkeling van de Ondergrond. 

 



Flexival de Carrousel: Deeper Underground 
Soms werkt het om het even heel anders te doen. Speelser, leuker, inspirerender. Open space, 

flexibel, informeel. Dieper de ondergrond in duiken, maar ook dieper in onze verschillende 

drijfveren achter ondergrondse ontwikkeling. 
 

Wij zijn de mensen van de Carrousel Ondergrond & Ordening en wij nemen je graag ‘deeper 

underground‘ voor deze flexibele dag in festivalsferen. Op een flexival kun je ter plekke 

beslissen aan welke sessie je meedoet, als je maar actief meedoet. 
 

 

Carrousel Ondergrond & Ordening 

De Carrousel Ondergrond en Ordening is de 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 voor de praktijk relevante projecten op. Zij koppelen elkaars 

creativiteit en hands-on mentaliteit aan beleid, afgeronde en lopende projecten. Dit levert resultaten op 

voor een duurzaam gebruik van de ondergrond in beleid en in de uitvoering. De Carrousel is een 

initiatief en samenwerking van de kennisnetwerken SKB en het COB. Ook Nirov, het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, AgentschapNL, diverse provincies en een tiental grote gemeenten doen mee. 

Het COB is in 1995 opgericht om samen met de markt de technische achterstand op het gebied van 

ondergronds bouwen weg te nemen. Inmiddels zijn het gebruik van de ondergrondse ruimte en 

afstemmingsvraagstukken nadrukkelijker op de agenda gekomen.  Zie www.cob.nl. 

Opgericht als Stichting Kennisontwikkeling en -overdracht Bodem, is de focus met het SKB-

tenderprogramma ‘Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond’ verbreed. Consortia werken samen aan 

vernieuwende aanpakken om de ondergrond te benutten en te beheren. Zie www.skbodem.nl. 

 

Verschillende perspectieven op Ondergrondse Ontwikkeling 

Op 18 september staan tijdens het Flexival de deuren open. Sprekers, sessieleiders en andere 

deelnemers zullen hun verschillende perspectieven op de Ontwikkeling van de Ondergrond 

actief met elkaar delen. Van overheden tot banken, van waterbeheerders tot kabelboeren, van 

plannenmakers tot pijpenleggers. 

 

Doe ook mee! 

FLEXIVAL DE CARROUSEL, dinsdag 18 september 2012 

Aanmelden kan via info@cob.nl of info@skbodem.nl ovv ‘aanmelding Flexival 

Carrousel Ondergrond & Ordening’. Meer informatie volgt via de websites van het 

COB en SKB. 


