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Flexival 2015:  

BODEMBEATS: één dag peinzen en deinzen om de ondergrond 

 
 

 

 

 

Dinsdag 20 januari 2015 (9.00 – 18.00 uur) 

Rotterdam, Stieltjesstraat 21 (Villa Zebra) 

Carrousel Ordening & Ondergrond (SKB en COB) 

 

 
Foto: Bert Verhoeff (gemaakt voor het koffietafelboek ‘De bodem is voor mij…’) 

 

 

 

Het programmaboek Flexival 2015 bevat informatie rondom alle deelsessies op het Flexival. Het Flexival 

wordt georganiseerd door de carrousel Ordening & Ondergrond en is mogelijk gemaakt door het SKB en 

COB. Deelname aan het Flexival is gratis. Voor vragen kunt u mailen met henkwerksma@h2ruimte.nl 

(facilitator carrousel Ordening & Ondergrond).  
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Welkom op het Flexival! 

Het Flexival 2015 staat voor de deur. Een dag lang bieden we alle ruimte om met elkaar in gesprek te 

gaan over zaken die er toe doen. De verbindende factor is de ondergrond in relatie tot 

gebiedsontwikkeling. Maar in de diversiteit van sessies, excursies en lounge die het Flexival biedt, is 

het perspectief steeds anders: bestuurlijk, juridisch, ecologisch, filosofisch of gewoon heel praktisch. 

Wij wensen u een inspirerende en verdiepende dag toe waarin u zelf samen met de andere 

Flexivalgangers de dag maakt! 

 

Bodembeats: peinzen en deinzen  

Het programma van het Flexival 2015 is opgebouwd rondom het concept ‘BODEMBEATS: één dag 

peinzen en deinzen over de ondergrond’. Op het Flexival bieden we een gemêleerd programma aan 

waarbij het leren en inspireren een twee-eenheid vormen. In het spoor ‘peinzen’ bieden we 

verdiepende sessies aan waarbij het accent ligt op de inhoud. In het spoor ‘deinzen’ ligt het accent 

op inspiratie. Dit jaar een spannende mix van een Kop van Zuid excursie, films, bodemgaming, DJ 

Manshanden (met korte economische verhandelingen) en hoorcolleges. Peinzend en deinzend is het 

plenaire feestje rondom de presentatie van de ‘Leergeschiedenis Rotterdam’.  

 

Opbouw sessies 

Het programma van het Flexival 2015 bestaat uit drie sessierondes met elk twee sessie. Dus: 6 keer 

verdieping en inspiratie! Om 15.00 uur start de bodemlounge die langzaam en vanzelf overgaat in de 

borrel met DJ Manshanden. In plaats van deelname aan sessies kunt u zowel in de ochtend als in de 

middag kiezen voor een excursie voorafgegaan door inleidingen over de Kop van Zuid in Rotterdam. 

De excursie voert u naar De Rotterdam en de basculekelder van de Erasmusbrug. Aanvullend zijn er 8 

plekken beschikbaar voor het spelen van een bodemgame. Die game wordt in de ochtend en in de 

middag gespeeld.  

 

Villa Zebra 

Villa Zebra is prachtig gelegen op de Kop van Zuid aan de Nieuwe Maas in Rotterdam. Het gebouw is 

in 1993 ontworpen door Chiel Verhoeff als Informatiecentrum Kop van Zuid. Jarenlang is Villa Zebra 

het start- en eindpunt geweest voor stadsexcursies niet in de laatste plaats over de Kop van Zuid. Een 

functie die op het Flexival voor een dag in ere wordt hersteld! Sinds 2005 bevat Villa Zebra 

tentoonstellingen met beeldende kunst voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar.  

 

 

Wij wensen u een dag toe vol Bodembeats! 

 

Namens de carrousel Ondergrond & Ordening, 

Henk Werksma (facilitator) 

Geiske Bouma (SKB) 

Jantien van den Berg (COB) 
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Programma Flexival 2015 

 

Tijd Sessies 

 

09.00 - 9.30 uur 

 

Inloop in Villa Zebra 

 

 

09.30 – 11.00 uur 

 

Sessieronde 1 Met bijdrage van Ruimte 

Maak kennis met de Omgevingswet Willem Bosma 6 

Maak een bodempitch Joris Nuiver 1 

Inleiding en excursie Kop van Zuid  

(tot 12.30 uur) 

John Westrik (ovb),  

Ignace van Campenhout, Jos 

Kamp 

en De Rotterdam Tours  

 

2 

Ondergrondgame stedelijk gebied  

(tot 12.30 uur) 

Christian Paping, Marco van 

Hoek, Fred Neef en Rob Heijer  

5 

 

11.00 – 12.30 uur Sessieronde 2 Met bijdrage van Ruimte 

De Alliantiebenadering | Amersfoort  Vincent Grond en Ron Nap 1 

Hoorcollege Klimaatverandering Salomon Kroonenberg 6 

 

 

12.30 – 13.30 uur 

 

 

Lunch in Villa Zebra 

 

Begane 

grond 

 

13.30 – 14.00 uur 

 

 

Presentatie Leergeschiedenis Rotterdam 

 

Begane 

grond 
 

14.00 – 15.30 uur 

 

Sessieronde 3 Met bijdrage van Ruimte 

Leergeschiedenis Rotterdam Joost Martens 1 

Hoorcollege mythologie en geologie 

van de onderwereld 

Salomon Kroonenberg 6 

Inleiding en excursie Kop van Zuid  

(tot 16.30 uur) 

Sander Geenen, Ignace van 

Campenhout, Jos Kamp en De 

Rotterdam Tours  

 

2 

Ondergrondgame stedelijk gebied  

(tot 16.30 uur) 

Christian Paping, Marco van 

Hoek, Fred Neef en Rob Heijer  

 

 

5 

 

 

15.30 – 18.00 uur 

 

Bodemlounge  Ruimte 

Documentaires  “De grond van ons 

bestaan” (korte versie) en “In de 

ondergrond”  

(tot 16.30 uur)  

Wim Kooper  

1 

Te koop: dood paard  

(tot 16.30 uur) 

John de Ruiter 4 

DJ W Manshanden 

 

 Begane 

grond 
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Plattegrond begane grond Villa Zebra 

 

 

Routebeschrijving Villa Zebra met Openbaar Vervoer 

• Metro vanaf Rotterdam CS  

• Uitstappen Metrostation Wilhelminaplein 

• Uitgang belastingdienst / rechtbank 

• 5 minuten lopen naar Villa Zebra (Stieltjesstraat 21): 
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SESSIERONDE 1 (9.30 – 11.00 UUR) 

- Maak kennis met de Omgevingswet - 

 

- Maak een bodempitch! –  

 

 

 

SESSIERONDE 1 & 2 (9.30 – 12.30 UUR) 

- Excursie Kop van Zuid - 

 

- Ondergrondgame -  
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Maak kennis met de Omgevingswet  

Peinzen: verdiepende sessie 

 

Maak kennis met de Omgevingswet 

Willem Bosma is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Vanuit die achtergrond is hij al goed 

ingelezen in de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Hij doceert en publiceert hierover. Willem is 

positief over de komst van een nieuwe wet om een oplossing te bieden voor bestaande problemen, 

maar neemt tegelijk een kritische houding in ten opzichte van de mate waarin de Omgevingswet 

daadwerkelijk een oplossing voor deze problemen zal bieden. Omdat het Flexival van mening is dat je 

van kritische geesten veel kan leren, hebben wij Willem Bosma gevraagd of hij met u in gesprek wilt 

gaan. En dat wil hij. Benut deze unieke mogelijkheid en kom te weet wat nu die grootschalige  

‘stelselherziening en paradigmawisseling’ omvat. Wat betekent het verdwijnen van het 

bestemmingsplan? Zal een Omgevingsvisie nu leiden tot meer integrale plannen? En hoe past de 

ondergrond in de Omgevingswet?  

 

Met Willem Bosma (Van der Feltz advocaten) 

 

 

Waar: 

• Ruimte 6 

 

Hoe laat: 

• Van 9.30 – 11.00 uur 

 

Willem Bosma is advocaat-partner bij Van der Feltz advocaten, een nichekantoor in Den Haag, dat 

zich volledig toelegt op de overheidspraktijk, in het bijzonder de ruimtelijke ordening en het 

milieurecht, veelal ook wel het omgevingsrecht genoemd.  

 

Willem studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en de Victoria University of Wellington, Nieuw 

Zeeland. In 2012 rondde Willem de Grotius opleiding Ruimtelijke ordenings- en milieurecht (magna) cum laude 

af. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, treedt Willem op als docent voor onder meer Geoplan, Kluwer, 

Euroforum, Berghauser Pont Academy en NVM-SOM en publiceert hij regelmatig, onder meer in AB en, als vaste 

annotator, in het tijdschrift Bouwrecht. Daarnaast is hij auteur voor de kennisbank Bestuursrecht van Reed 

Elsevier. Verder is Willem lid van de ad hoc commissie Luchtkwaliteit van de commissie voor de 

milieueffectrapportage (m.e.r.). 
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Maak een bodempitch! 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Wordt u ook geregeld gevraagd om een presentatie te geven? Altijd eervol! Omwille van uw 

deskundigheid wordt u gevraagd en u zegt ja. Wat??? Krijg ik maar 6 minuten en 40 seconden 

spreektijd? Ja, u wordt gevraagd een pitch te houden. Het overkomt ons steeds meer en steeds 

vaker. En natuurlijk gaat ons dat redelijk af. Maar redelijk is niet goed genoeg. Leer vandaag onder 

deskundige leiding van Joris Nuiver hoe je een goede bodempitch kunt neer zetten. Over 100% 

aandacht, over je oogcontact, over de opbouw en nog veel meer.  

 

Met: Joris Nuiver (Lapublique) 

 

 

Waar: 

• Ruimte 1 

 

Hoe laat: 

• Van 9.30 – 11.00 uur 

 

 

Joris Nuiver is strateeg en partner bij bij Lapublique, a brand creating company 

 

Joris zegt: hoe zet je een krachtige bodempitch op? Ik vind het een uitdagende vraag waarmee ik graag met u 

aan de slag ga in deze sessie! De kern van mijn inzet: hoe bereik je het juiste publiek, weet je het publiek te 

binden en te activeren.   
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Inleiding en excursie Kop van Zuid 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Inleiding Kop van Zuid en bezoek De Rotterdam en de basculekelder van de Erasmusbrug 

Villa Zebra is jarenlang het start- en eindpunt geweest voor stadsexcursies niet in de laatste plaats 

over de Kop van Zuid. Een functie die op het Flexival voor een dag in ere wordt hersteld! Na twee 

inleidingen over respectievelijk de ruimtelijke ontwikkeling van Kop van Zuid en de ondergrond van 

dit gebied gaan we naar buiten. We bezoeken onder leiding van een gids de basculekelder van de 

Erasmusbrug.  Het beweegbare deel van deze brug is de grootste en zwaarste in West-Europa. We 

bezoeken de enorme ruimte van de basculekelder. Helaas is het bezoek niet geschikt voor mensen 

met hoogtevrees! Vervolgens lopen we naar De Rotterdam: het prachtige beeldbepalende gebouw 

van de hand van Rem Koolhaas. We gaan zowel de diepte als de hoogte in. Zo ontdekken we dat XL 

boven de grond ook XL onder de grond betekent.  

 

Sessieleiding: Henk Puylaert (H2Ruimte) 

 

 

Met een bijdrage van: John Westrik (stedenbouwkundige en voorheen werkzaam bij TU Delft en 

gemeente Rotterdam, ovb), Ignace van Campenhout (adviseur ondergrond gemeente Rotterdam), Jos 

Kamp (verantwoordelijk voor de Erasmusbrug binnen dienst Stadsbeheer gemeente Rotterdam) en de 

gidsen van De Rotterdam Tours.  

 

Waar: 

• Ruimte 2 

 

Hoe laat: 

• Van 9.30 – 12.30 uur 

 

 

“Waarschijnlijk vieren de Rotterdamse stedenbouwers van begin twintigste eeuw op dit moment een feestje in 

de hemel. Want met de Stadsvisie 2030 komen al hun dromen uit. Sterker nog ze worden overtroffen. Aan hun 

streven naar grootstedelijkheid, moderniteit en economische expansie wordt in de overtreffende trap invulling 

gegeven” (Paul van Schaik; journalistig schrijver) . 
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Ondergrondgame stedelijk gebied 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Wil jij in een virtuele wereld invulling geven aan een ruimtelijk ordeningsopgave vanuit het 

perspectief van de ondergrond? Dat kan op het Flexival. Wij hebben namelijk de primeur van de 

StrateGis/RO2 Bodemgame en Ondergrond StrateGo van Grontmij: een ‘Multiplayer Serious Game’. 

In een virtuele 3D omgeving in combinatie met een boordspel moeten verschillende actoren met 

elkaar samenwerken, onderhandelen en communiceren om te komen tot bovengrondse en 

ondergrondse ontwikkelingen op verschillende locaties in een gebied. Ondergronds is het druk met 

funderingen, tunnels, leidingen, boringen naar bodemenergie, grondwater, wortels en noem maar 

op en ook bovengronds zijn er verschillende belangen en ontwikkelmogelijkheden. In 3D op de 

computer en op de tekentafel worden alle activiteiten en uitkomsten van maatregelen die zich 

ondergronds en bovengrond in een gebied plaatsvinden gevisualiseerd. Daarnaast zien de spelers de 

effecten van de maatregelen op scores als people, planet en profit en worden verschillende 

oplossingsrichtingen uitgewerkt. 

 

Er is ruimte voor 8 deelnemers.  

 

Met Christian Paping (StrateGis/RO2), Marco van Hoek (StrateGis/RO2), Fred Neef (Grontmij) en Rob 

Heijer (Grontmij) 

 

Waar: 

• Ruimte 5 

 

Hoe laat: 

• Van 9.30 – 12.30 uur 

 

 

Marco van Hoek zegt: het is altijd weer fascinerend om te zien dat een spel in korte tijd zoveel inzicht geeft en 

een nieuw perspectief biedt op de samenwerking tussen verschillende actoren die bij ruimtelijke ontwikkeling 

betrokken zijn 

 

Fred Neef zegt : Problemen en oplossingen met de ondergrond binnen projecten en gebiedsontwikkelingen 

liggen voor het oprapen. Met onze "serious game" ontdekken deelnemers hoe met op het oog verschillende 

belangen toch een gedragen oplossing kan worden bereikt. 

 

 

Christian  Paping zegt: Serious Gaming helpt om ideeën eerst uit te denken en te proberen, zodat je van je 

fouten leert en je ze niet meer maakt in de praktijk. 
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SESSIERONDE 2 (11.00 – 12.30 UUR) 

 

- De Alliantiebenadering | SKB showcase Amersfoort - 

 

- Hoorcollege Salomon Kroonenberg-  
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De Alliantiebenadering | SKB showcase Amersfoort 

Peinzen: verdiepende sessie 

 

Natuurlijke Alliantie 

Kennis is macht. Maar kennissen zijn machtiger. De vraag rijst hoe machtig je bent als je zowel kennis 

hebt als kennissen. De AlliantieVereniging is druk bezig de belofte in te vullen om zowel kennis als 

kennissen uit drie ‘werelden’ bij elkaar te brengen in de Natuurlijke Alliantie van ondergrond, water 

en groen. De vereniging gaat de Natuurlijke Alliantie doorontwikkelen tot de Alliantiebenadering, een 

generieke planmethode door de integratie van de Natuurlijke Alliantie met de Allianties van 

'Occupatie & Netwerken' én 'Mens &Maatschappij'.  

 

De Alliantiebenadering wordt praktijkgericht doorontwikkeld, in elke project wordt een stap gezet. 

De SKB showcase ‘Amersfoort' heeft de rol van bodem en ondergrond in de Natuurlijke Alliantie 

expliciet en effectief gemaakt. 

 

In deze sessie wordt kort teruggekeken op deze showcase, vervolgens wordt ingegaan op de 

gidsmodellen. Dit zijn de belangrijkste hulpmiddelen van de Natuurlijke Alliantie. De bestaande 

modellen worden momenteel doorontwikkeld tot regionale én stadsmodellen. De deelnemers wordt 

gevraagd om hierin mee te denken, met name door suggesties te geven over de wijze waarop 

hoogstedelijk gebied in de gidsmodellen verbeeld kunnen worden. 

 

Met Ron Nap en Vincent Grond (Alliantievereniging) 

 

Waar: 

• Ruimte 1 

 

Hoe laat: 

• Van 11.00 – 12.30 uur 

 

 

 

Ron Nap: betrokken bij versterking van de rol van bodem en ondergrond in de natuurlijke Alliantie. 

Initiatiefnemer voor praktische en gebiedsgerichte toepassingen, zoals voor het centrumgebied van 

Apeldoorn en voor Ugchelen. Quote (geleend van Henk Posthuma van de gemeente Epe): 'de 

natuurlijke alliantie is een concept van samenwerking'. 

 

Vincent Grond, mede grondlegger van de Alliantiebenadering en de Natuurlijke Alliantie, mede 

vanuit observatie dat kennis en creativiteit van deskundigen bodem en ondergrond in ruimtelijke 

planprocessen en klimaatadaptatie vaak gemist wordt. Quote (geleend van Martin van Meurs van 

het waterschap Vallei Veluwe): 'zo moeilijk is het allemaal niet!'. 
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Hoorcollege Klimaatverandering in geologisch perspectief 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Salomon Kroonenberg kijkt vanuit het perspectief van geologische tijdschalen naar 

klimaatverandering. Laat u meeslepen en ga met Salomon Kroonenberg in gesprek.  

 

Uw Homo sapiens voorvaderen hebben twee ijstijden meegemaakt en een warme tijd daartussenin 

die warmer was dan nu en waarbij de zeespiegel zes meter hoger stond dan nu. Ook in de Romeinse 

tijd en in de middeleeuwen was het warmer dan nu. De zeespiegel stijgt nu nog even langzaam als in 

de negentiende en twintigste eeuw. Ons collectief geheugen heeft dat alleen niet doorgegeven, we 

denken dat we iets unieks meemaken, maar er is nog niets aan de hand met ons klimaat. Alleen het 

gehalte aan CO2 in de atmosfeer is door ons toedoen van een kwart promille naar een half promille 

gestegen, maar het effect daarvan valt nog steeds niet aan te tonen. Probeer daarom niet als een 

tovenaarsleerling het klimaat te reguleren, het middel zal erger blijken dan de kwaal. Pas je aan aan 

de veranderingen die de natuur ons voorschotelt, want de natuur kent geen nulpunt.  En scheid het 

klimaatbeleid van het energiebeleid.   

 

Docent: Salomon Kroonenberg  

 

 

Waar: 

• Ruimte 6 

 

Hoe laat: 

• Van 11.00 – 12.30 uur 

 

 

Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar Geologie aan de TU Delft en auteur van de bestsellers 

‘De menselijke maat’, ‘Waarom de hel naar zwavel stinkt’ en recent ‘De Binnenplaats van Babel’.  

 

Salomon zegt: Wetenschappers moeten zich niet door de politiek laten dwingen om antwoorden te geven op 

vragen die zij zelf nog niet hebben opgelost. Wie denkt dat de aarde terminale kanker heeft kan van mij altijd 

een second opinion krijgen. 
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SESSIERONDE 3 (14.00 – 15.30 UUR) 

- Leergeschiedenis Rotterdam - 

 

- Hoorcollege mythologie en geologie van de onderwereld -  

 

SESSIERONDE 3 (14.00 – 16.30 UUR) 

- Inleiding en excursie Kop van Zuid - 

 

- Ondergrondgame - 
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Leergeschiedenis Rotterdam 

Peinzen: verdiepende sessie 

 

Erasmus zei het al: de zot vergaart kennis door de praktijk in te gaan. In deze sessie kunt u de 

Rotterdamse praktijk in duiken. Dat kan omdat rondom het project Masterplan ondergrond 

binnenstad Rotterdam een leer- en ontwikkelomgeving  heeft gefunctioneerd. De opgedane 

inzichten zijn expliciet gemaakt en een aantal observanten hebben in het hart van het project 

meegekeken. Een rode draad in de leergeschiedenis: van overtuigen naar verleiden. Ga vandaag in 

gesprek met de hoofdrolspelers!  

 

Met Joost Martens (Gemeente Rotterdam) en Ingrid van Reijsen (SKB) 

 

 

Waar: 

• Ruimte 1 

 

Hoe laat: 

• Van 14.00 – 15.30 uur 

 

Joost: Als projectleider Masterplan Rotterdam ben ik van A tot Z intensief betrokken geweest bij de 

ontwikkeling van het Masterplan. Ik heb de kracht van het ‘verleiden’ geleerd. Ik deel vandaag graag 

met u de opgedane kennis. Wat ging er goed. En wat niet… 

 

Ingrid van Reijsen: Als projectleider van de Leer- en Ontwikkelomgeving heb ik het proces intensief 

gevolgd. Als buitenstaander was het mogelijk om het project op enkele cruciale  momenten te 

adviseren en het project daardoor een nieuwe wending  te geven. 
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Hoorcollege mythologie en geologie van de ondergrond 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Salomon Kroonenberg presenteert zijn boek “Waarom de hel naar zwavel stinkt”.  

 

In de ondergrond staat de geschiedenis van de aarde opgeschreven, van de onvoorstelbare extremen 

van ons klimaat, van verwoestende aardbevingen, erupties en overstromingen, van de evolutie van 

de mens. De aarde is haar eigen geschiedenisboek. Misschien moeten we de ondergrond niet langer 

zien als een black box om tunnels in te graven, als een supermarkt voor grondstoffen, als een tapijt 

om afval onder te vegen, of als laatste rustplaats voor de doden, maar veeleer als een onvervangbaar 

archief, en als een levend ecosysteem waarvan we nog maar nauwelijks de rijkdom hebben kunnen 

peilen. 

 

Laat u meeslepen en ga met Salomon Kroonenberg in gesprek.  

 

Docent: Salomon Kroonenberg  

 

 

Waar: 

• Ruimte 6 

 

Hoe laat: 

• Van 14.00 – 15.30 uur 

 

 

Salomon Kroonenberg is emeritus hoogleraar Geologie aan de TU Delft en auteur van de bestsellers 

‘De menselijke maat’, ‘Waarom de hel naar zwavel stinkt’ en recent ‘De Binnenplaats van Babel’.  

 

Salomon zegt: De lucht moet schoon, zeggen we, het water moet schoon en de bodem moet schoon. Maar 

moet de ondergrond dan niet schoon? 
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Inleiding en excursie Kop van Zuid 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Inleiding Kop van Zuid en bezoek De Rotterdam en de basculekelder van de Erasmusbrug 

Villa Zebra is jarenlang het start- en eindpunt geweest voor stadsexcursies niet in de laatste plaats 

over de Kop van Zuid. Een functie die op het Flexival voor een dag in ere wordt hersteld! Na twee 

inleidingen over respectievelijk de ruimtelijke ontwikkeling van Kop van Zuid en de ondergrond van 

dit gebied gaan we naar buiten. We bezoeken onder leiding van een gids de basculekelder van de 

Erasmusbrug.  Het beweegbare deel van deze brug is de grootste en zwaarste in West-Europa. We 

bezoeken de enorme ruimte van de basculekelder. Helaas is het bezoek niet geschikt voor mensen 

met hoogtevrees! Vervolgens lopen we naar De Rotterdam: het prachtige beeldbepalende gebouw 

van de hand van Rem Koolhaas. We gaan zowel de diepte als de hoogte in. Zo ontdekken we dat XL 

boven de grond ook XL onder de grond betekent.  

 

Sessieleiding: Henk Puylaert (H2Ruimte) 

 

 

Met een bijdrage van: Sander Geenen (projectmanager Gebiedsontwikkeling Kop van Zuid - 

Wilhelminapier bij de gemeente Rotterdam), Ignace van Campenhout (adviseur ondergrond 

gemeente Rotterdam), Jos Kamp (verantwoordelijk voor de Erasmusbrug binnen dienst Stadsbeheer 

gemeente Rotterdam) en de gidsen van De Rotterdam Tours.  

 

Waar: 

• Ruimte 2 

 

Hoe laat: 

• Van 14.00 – 16.30 uur 

 

 

“Waarschijnlijk vieren de Rotterdamse stedenbouwers van begin twintigste eeuw op dit moment een feestje in 

de hemel. Want met de Stadsvisie 2030 komen al hun dromen uit. Sterker nog ze worden overtroffen. Aan hun 

streven naar grootstedelijkheid, moderniteit en economische expansie wordt in de overtreffende trap invulling 

gegeven” (Paul van Schaik; journalistig schrijver) . 
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Ondergrondgame stedelijk gebied 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Wil jij in een virtuele wereld invulling geven aan een ruimtelijk ordeningsopgave vanuit het 

perspectief van de ondergrond? Dat kan op het Flexival. Wij hebben namelijk de primeur van de 

StrateGis/RO2 Bodemgame en Ondergrond StrateGo van Grontmij: een ‘Multiplayer Serious Game’. 

In een virtuele 3D omgeving in combinatie met een boordspel moeten verschillende actoren met 

elkaar samenwerken, onderhandelen en communiceren om te komen tot bovengrondse en 

ondergrondse ontwikkelingen op verschillende locaties in een gebied. Ondergronds is het druk met 

funderingen, tunnels, leidingen, boringen naar bodemenergie, grondwater, wortels en noem maar 

op en ook bovengronds zijn er verschillende belangen en ontwikkelmogelijkheden. In 3D op de 

computer en op de tekentafel worden alle activiteiten en uitkomsten van maatregelen die zich 

ondergronds en bovengrond in een gebied plaatsvinden gevisualiseerd. Daarnaast zien de spelers de 

effecten van de maatregelen op scores als people, planet en profit en worden verschillende 

oplossingsrichtingen uitgewerkt. 

 

Er is ruimte voor 8 deelnemers.  

 

 

Met Christian Paping (StrateGis/RO2), Marco van Hoek (StrateGis/RO2), Fred Neef (Grontmij) en Rob 

Heijer (Grontmij) 

 

Waar: 

• Ruimte 5 

 

Hoe laat: 

• Van 14.00 – 16.30 uur 

 

 

Marco van Hoek zegt: het is altijd weer fascinerend om te zien dat een spel in korte tijd zoveel inzicht geeft en 

een nieuw perspectief biedt op de samenwerking tussen verschillende actoren die bij ruimtelijke ontwikkeling 

betrokken zijn 

 

Fred Neef zegt : Problemen en oplossingen met de ondergrond binnen projecten en gebiedsontwikkelingen 

liggen voor het oprapen. Met onze "serious game" ontdekken deelnemers hoe met op het oog verschillende 

belangen toch een gedragen oplossing kan worden bereikt. 

 

 

Christian  Paping zegt: Serious Gaming helpt om ideeën eerst uit te denken en te proberen, zodat je van je 

fouten leert en je ze niet meer maakt in de praktijk. 
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BODEMLOUNGE (15.30 – 18.00 UUR) 

- Films “De grond van ons bestaan” en “In de ondergrond”  (15.30 – 16.30 uur) - 

 

- Te koop: dood paard (15.30 – 16.30 uur)  

 

- DJ dr. W. Manshanden -  
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Films “De grond van ons bestaan” en “In de ondergrond” 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Hoe begin je het verhaal over de Ondergrond. Wim Kooper kiest als letterlijke binnenkomer bij zijn 

films voor lounge muziek, deinzen. En dan? Hoe vertel je het verhaal van de ondergrond? Een vraag 

die velen van ons bezighoudt. Woorden schieten vaak te kort of zijn teveel; beelden zeggen meer 

zoals de documentaire “De grond van ons bestaan” laat zien. We bekijken de korte versie van deze 

documentaire na een introductie van Wim Kooper. Wim heeft samen met Irene van den Brekel deze 

prachtige documentaire gemaakt. Wim zal ook zijn plannen presenteren over de filmserie ‘In de 

ondergrond’ en ons deel 1 laten zien. Reacties en inspirerende suggesties voor onderwerpen voor de 

serie ‘In de ondergrond’ zijn van harte welkom. Als het even kan sluiten Wim en Afsaneh af met een 

verrassende wending!  

 

Met Wim Kooper (directeur KAM Milieuadvies)  

 

Waar: 

• Ruimte 1 

 

Hoe laat: 

• Van 15.30 – 16.30 uur 

 

 

Wim Kooper is directeur-eigenaar van KAM Milieuadvies. Na veel inhoudelijk, strategisch en 

beleidsmatig werk is nu 'verbeelden' in de meest letterlijke zin de essentie van zijn werk. Wim maakt 

films over duurzaamheid, de toekomst dus, en ziet verbeelding als de beste communicatie. Creatief 

zijn is voor hem een basis en een voorwaarde.  

 

Wim  zegt: “Een werkleven in Milieu en Duurzame ontwikkeling. Mijn doel is om bij te dragen aan een ietsje 

betere wereld. Als geoloog weet je - beter gezegd voel je - dat de mens niet meer is dan een tijdverschijnsel. 

Dus een zekere distantie zit in mij, niet zozeer als mens, wel vanuit mijn filosofie.”  

 

 

De grond van ons bestaan van Wim Kooper en Irene van den Brekel 

Wij Nederlanders hebben een unieke traditie met de bodem; sinds 1000 jaar vechten wij voor het land. Met 

succes, dat weet intussen de hele wereld. Je zou dus denken dat de bodem ons in het bloed zit. Die bloedband 

is er zeker, maar grotendeels onbewust. Weinig mensen staan stil bij wat de bodem betekent voor ons 

persoonlijke leven en voor onze maatschappij. We staan voor de deur staan van ‘nieuw denken over' en ‘nieuw 

doen met' de bodem. We moeten een grens over. Dat lukt als een flink deel van de Nederlanders zich bewust 

wordt van de plaats van de bodem in ons bestaan. De film/documentaire ‘Bodem: de grond van ons bestaan' 

draagt bij aan dit bewustzijn. De alledaagsheid van de bodem en de sluimerende donkere kant ervan wordt 

doorbroken. De kijker zal voelen dat onze bodem de essentie van ons bestaan is: eten, drinken, wonen, werken 

en recreëren, dus: Het Leven. Want zonder bodem zijn we, letterlijk, nergens. 
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Te koop: dood paard 

Deinzen: inspirerende sessie 

 

Ook geen zin om nog jaren te sleuren en te leuren? Haak dan aan bij deze sessie! Waar gaan we  het 

over hebben? De ondergrond is onderdeel van onze leefomgeving. Er wordt echter pas kort 

gestreefd naar integraal beleid voor de ondergrond op zich. Dit zal op termijn moeten samengaan 

met reeds bestaand (bovengrond) beleid. Is dat slim en kan dat niet sneller? Is versnelde integratie 

mogelijk? En hoe pak je dat dan aan? 

 

Denk en discussieer mee. 

 

Met John de Ruiter (gemeente Rotterdam)   

 

 

Waar: 

• Ruimte 4 

 

Hoe laat: 

• Van 15.30 – 16.30 uur 
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DJ dr. W. Manshanden 

Deinzen: inspirerende sessie 

Praten, kletsen, luisteren, borrelen, genieten, netwerken in de Bodemlounge. DJ dr. W. Manshanden 

verzorgt de juiste sfeer voor de Bodemlounge. De bodembeats zullen niet dreunen maar deinzen. 

Zacht maar aangenaam hoorbaar zonder uw gesprek te verstoren. Beats uit de underground, 

vervlogen discodeuntjes en andere nostalgische hitjes en niet-hitjes (soms wat schuin).  

 

Met DJ dr. W. Manshanden (selfmade man: DJ maar ook kunstverzamelaar, tekenaar, zaalvoetballer, 

maatschappelijk en politiek analist, rekenwonder, bouwvakker, tuinier, schaatser en tevens 

gepromoveerd econoom)     

 

 

Waar: 

• Begane grond 

 

Hoe laat: 

• Van 15.30 – 18.00 uur 
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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, Dordrecht, Haarlem, 

Katwijk, Nijmegen en Rotterdam, de omgevingsdienst Midden-Holland de provincies Drenthe, 

Zeeland en Zuid Holland en het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Bodem+. 

 

Bijeenkomsten in 2014 

In 2014 zijn er drie verdiepende en drie inspirerende sessies geweest:  

 

• Gesprek met RO-ers over werk- en denkwijzen met medewerking van diverse RO-ers 

• Duurzame gebiedsontwikkeling en de rol van de ondergrond Met medewerking van Robbert 

Jan van der Veen (Plein06) 

• Bezoek Internationale Architectuur Biennale Rotterdam / Urban by Nature 

• Filosofisch gesprek over de bodem met filosoof Jan-Hendrik Bakker 

• Bestuurlijk agenderen van de ondergrond (in gesprek met bestuurders) 

• Juridische borging van de ondergrond / Omgevingswet met advocaat Willem Bosma (Van der 

Feltz advocaten) 

 

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 


