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Het programmaboek Flexival 2016 bevat informatie rondom alle deelsessies op het Flexival. Het Flexival wordt georganiseerd door de carrousel Ordening & Ondergrond en 

wordt mogelijk gemaakt het COB. Deelname aan het Flexival is gratis. Voor vragen kunt u mailen met henk.werksma@cob.nl (facilitator carrousel Ordening & Ondergrond). 
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Welkom op het Flexival! 
Het Flexival 2016 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 maatschappelijke opgaven. Maar in de diversiteit van hoorcolleges, interactieve sessies, 
excursies en undergroundscene, is afwisseling gegarandeerd! Wij wensen u een inspirerende en verdiepende dag toe waarin u zelf samen met 
de andere Flexivalgangers de dag maakt! 
 
Underground: sporen naar waarde 
Het programma van het Flexival 2016 is opgebouwd rondom het concept ‘underground: sporen naar waarde’. Underground verwijst niet alleen naar ‘de 
ondergrond’ maar ook naar ‘de ondergrondse’: de nieuwe metrolijn van Amsterdam die van Nood naar Zuid loopt. Of zoals u wilt: de nieuwe ondergrondse 
‘sporen naar’ noord en zuid. Daarnaast staat het ‘waarde’ begrip op het Flexival centraal. Welke toegevoegde waarde heeft de ondergrond bij ruimtelijke 
ontwikkeling? Deze vraag loopt als een rode draad door alle sessies.  
 
De sessies 
Het programma van het Flexival 2016 bestaat uit drie sessierondes met elk twee tot drie sessies. Veel keuze in verdieping en inspiratie! Tijdens de lunch is er 
een presentatie van het Manifest2040: dit manifest bevat de belangrijkste opgaven, ontwikkelprincipes en concrete acties die richting geven aan de 
ruimtelijke toekomst van Nederland. Na het hoorcollege van professor Auke van der Woud over de ontstaansgeschiedenis van het moderne Nederland, 
praten we verder over dit Manifest. Verleden, heden en toekomst in één gesprek! 
 
Undergroundlounge 
In de middag is de undergroundscene geopend. Hier is ruimte voor een drankje en een hapje. Maar er is ook een babbelbox en er zijn digitale 
koffietafelboeken. En er wordt een niet-digitaal boek gepresenteerd: ‘Ordening en Ondergrond; inzichten en ervaringen vanuit een leergemeenschap’. Een 
verzameling verhalen en inzichten vanuit de carrousel Ordening & Ondergrond. Een product waar we als carrousel trots op zijn!  
 
Wij wensen u een inspirerende dag toe. Ontspoor niet maar zoek de toegevoegde waarde! 
 
Namens de carrousel Ondergrond & Ordening, 
Henk Werksma (facilitator) 
 

Locatie Flexival: Sociëteit L.A.N.X. is gesitueerd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 163 – 167 te Amsterdam. Gelegen midden in het centrum van Amsterdam en op steenworp 

afstand van Amsterdam Centraal station. Het  en kreeg bij een verbouwing eind 18
e
 eeuw zijn huidige lijstgevel in  
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Opbouw programma Flexival 2016 
 

Tijd Sessies 

09.00 - 9.30 uur Inloop Sociëteit L.A.N.X  

 

09.30 – 11.00 uur 
 
 
 

Sessieronde 1 Met bijdrage van 

Tien lessen van de Noord/Zuidlijn Kees Kaptein (gemeente Amsterdam) 

Omgevingsvisie als kans voor de ondergrond Juul Osinga (TTE) 
Corinne Koot (Witteveen + Bos) 
Anne Witteveen (H2Ruimte) 

Praktijkgemeenschap ondergrond: één jaar samen leren en doen! Erik Wissema (Topjob coaching) 
Astrid Slegers (RWS/Leefomgeving) 
Henk Puylaert (H2Ruimte) 

  

 

11.00 – 12.30 uur Sessieronde 2 Met bijdrage van 

Maatschappelijke kosten baten analyse ondergronds ruimtegebruik Olaf Koops (Netherlands Economic Observatory) 
Henk Puylaert (H2Ruimte) 

Mutual Gains Aanpak. Of toch niet? Rudy van Stratum (Stratum Strategie) 
Stijn van Liefland (Liefland Milieu) 

Excursie Noord/Zuidlijn Gemeente Amsterdam 

  

 

12.30 – 13.30 uur Lunch 

13.30 – 14.00 uur Manifest Ruimte 2040: dé ruimtelijke opgaven voor Nederland (Maarten Hoorn / Platform31) 
 

14.00 – 15.30  uur Sessieronde 3 Met bijdrage van 

Het ontstaan van het moderne Nederland Prof. Auke van der Woud  

Excursie Noord/Zuidlijn Gemeente Amsterdam  

  

 

 
15.30 – 18.00 uur 

Underground scene  

Borrel en berichten uit de underground scene 
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Tien lessen van de Noord/Zuidlijn (hoorcollege) 
Sessieronde 1: 9.30 – 11.00 uur 
 
“Van de Vijzelgracht hebben we geleerd dat je maar beter kunt zeggen hoe het zit.” Na de verzakkingen in 2008 is de projectorganisatie van de 
Noord/Zuidlijn wezenlijk anders gaan werken en communiceren. Die omslag is fascinerend. “Leren van onze fouten. Het is niet vanzelfsprekend. Onze eerste 
reflex na het maken van een fout is dat we om ons heen kijken – naar anderen, naar de samenloop van omstandigheden of naar het toeval. Gemaakte 
fouten met anderen bespreken vinden we nog lastiger.” Toch zal Kees Kaptein de geleerde lessen met de buitenwereld delen in dit hoorcollege. Hij schetst 
als Omgevingsmanager de omslag in denken en werken en deelt de belangrijkste lessen. Lessen opgedaan door schade en schande. Lessen niet alleen voor 
Amsterdammers maar ook voor de buitenwereld. De essentie van alle lessen: organiseer samenspel en tegenspraak! 
 
Uw docent: Kees Kaptein (Omgevingsmanager bij de Noord/Zuidlijn)  
 

 
De omgevingsvisie als kans (interactieve sessie) 
Sessieronde 1: 9.30 – 11.00 uur 
 
In 2018 is het zover: de eerste volledig integrale Omgevingsvisies zien het daglicht. De ruimte benaderd als 3D ruimte. De onder- en bovengrond integraal 
verweven. Eindelijk! Maar dit integrale werken is niet direct vanzelfsprekend: een nieuwe wet leidt niet vanzelf tot nieuw gedrag. Met welke disciplines 
moet je wanneer samenwerken? Wat heb je nodig en wat moet je weten van andere partijen? Hoe geef je invulling aan maatschappelijke opgaven wanneer 
je de ruimte 3D benaderd? 
 
Het uitgangspunt van de sessie: tools, tips and trics bepalen om middels een omgevingsvisie de volledige integratie tussen boven – en ondergrond te 
bevorderen.. Een hoog interactieve sessie begeleidt door een samenwerkingsverband van jong professionals werkzaam op het raakvlak van ondergrond en 
ruimte. Juul Osinga (TTE), Corinne Koot (Witteveen + Bos) en Anne Witteveen (H2Ruimte) nemen u mee naar de nabije toekomst. Zij formuleren de vragen 
en u de oplossingsrichtingen. Neem die mee naar huis en doe alsof de wet er nu al is! 
 
Sessieleiding: Juul Osinga (TTE), Corinne Koot (Witteveen + Bos) en Anne Witteveen (H2Ruimte) 
 

 Juul Osinga, junior adviseur bij TTE Consultants: ‘Onder- en bovengrond verbinden heeft de toekomst’  

 Corinne Koot, adviseur Bodem en ondergrond bij Witteveen+Bos:  ‘Onze leefomgeving gaat door onder maaiveld’  

 Anne Witteveen,  junior Stedenbouwkundige H2Ruimte:  ‘De ondergrond is letterlijk de basis!’ 
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Praktijkgemeenschap Ondergrond: de opbrengsten (interactieve sessie) 
Sessieronde 1: 9.30 – 11.00 uur 
 
Hoe kan je bestaande praktijken écht veranderen? Hoe kan je je zelf echt ontwikkelen? Boeken lezen? Presentaties bijwonen? Cursussen volgen? Misschien. 
Gewoon stug door ploeteren in de eigen praktijk? Of: moet je deel uitmaken van een lerende gemeenschap? Wellicht…  
 
Op het Flexival 2014 werd de idee geboren voor de Praktijkgemeenschap Ondergrond: van papier naar de praktijk! ” Die praktijkgemeenschap is er 
gekomen! Met steun van het UP Bodemconvenant is in eind 2014 gestart. Een jaar lang deelden acht deelnemers hun eigen praktijken en werkten aan hun 
‘persoonlijke waanzinnig belangrijke doelstelling’. Hoe krijg ik mijn ‘visie op de ondergrond’ verankerd in de praktijk? Momenteel wordt geschreven aan de 
afrondende rapportage.  
 
Op het Flexival 2016 vertellen deelnemers over hun ervaringen. De onafhankelijke coach geeft zijn reflectie. We blikken niet alleen terug maar kijken ook 
vooruit. Wat is jou intrigerende vraag voor 2016? Wat moet een praktijkgemeenschap bieden om je te helpen? En wat voor investering heb je daarvoor 
over? Ook leggen we leggen de relatie met het nieuwe bodemconvenant 2016-2020. 
 
Sessieleiding: Erik Wissema (Topjob coaching), Astrid Slegers (RWS/Leefomgeving) en Henk Puylaert (H2Ruimte).  
 
Erik Wissema (loopbaan coach): “Juist even afstand nemen van je eigen dagelijkse werkpraktijk brengt je dichter bij goede oplossingen”. 
Astrid Slegers (projectleider Ondergrond en Transitie UP Bodemconvenant): “Ervaring delen is kennis vermenigvuldigen”. 
Henk Puylaert (adviseur gebiedsontwikkeling); “In deze ontdekkingsreis naar de verbinding van ondergrond en ruimte hebben mensen vooral zichzelf 
gevonden”. 
  
 
Met medewerking van: meerdere leden van de Praktijkgemeenschap Ondergrond 
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Maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) ondergronds ruimtegebruik (interactieve sessie) 
Sessieronde 2: 11.00 – 12.30 uur 
 
De inzet van maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Niet in de laatste plaats in de wereld van 
gebiedsontwikkeling. De aantrekkingskracht van een mkba is de ogenschijnlijke eenvoud: alle effecten van de verschillende projectvarianten worden op een 
systematische wijze naast elkaar gezet en zoveel mogelijk in euro’s uitgedrukt. Dit levert informatie op over het verschil in kosten en baten van de 
projectvarianten. Het helpt de beslisser om vanuit een maatschappelijk perspectief de juiste afweging te maken. Hoe kan je het gedachtegoed van de mkba 
toepassen op ondergronds ruimtegebruik?  
  
In deze sessie wordt de essentie van de mkba aan de hand van vier handzame principes kort uitgelegd. Principes die ook de niet-econoom kan toepassen! 
Daarna oefenen we met de ‘mkba principes’ op een concrete case: moeten we nu wel of niet kiezen voor ondergronds parkeren in de binnenstad? We 
brengen in een handomdraai de maatschappelijke baten in beeld en waarderen de effecten van twee alternatieven. 
 
Sessieleiding: Olaf Koops (Netherlands Economic Observatory) en Henk Puylaert (H2Ruimte)  
 
Olaf Koops, regionaal econoom en medeoprichter van Netherlands Economic Observatory : 
“De waarde van de ondergrond wordt in Nederland onderschat”  
 
Henk Puylaert, planoloog en partner van H2Ruimte: 
“MKBA gaat wel over euro’s maar bovenal om de opbouw van een  heldere redenatie”  
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Mutual Gains Aanpak. Of toch niet? (interactieve werksessie) 
Sessieronde 2: 11.00 – 12.30 uur 
 
Mutual Gains Aanpak. Of toch niet? 
De Mutual Gains Approach (MGA) is een onderhandelingsbenadering op basis van consensus. De benadering is ontwikkeld door Harvard University en er zijn 
(inter)nationaal al een groot aantal successen mee geboekt. In Nederland wordt deze werkwijze veel gebruikt bij gebiedsontwikkeling. Rudy van Stratum 
werkt regelmatig met de MGA benadering. Hij geeft uitleg, plaatst kanttekeningen en geeft werkbare alternatieven. En u gaat aan de slag! Waar gaat het u 
écht om in uw werk? 
 
Leer uw positie te verlaten. Blijf uw belang behartigen. Maak de zoekruimte groter en groter! 
 
Sessieleiding: Rudy van Stratum (Stratum Strategie) en Stijn van Liefland (Liefland Milieu) 
 
Rudy van Stratum (Stratum Strategie en Slimmefinanciering.nl) zegt: “In mijn ogen is MGA soms een wat technocratische formele aanpak. Gelukkig kan 
niemand je verbieden zelf een toevoegingen en veranderingen aan te brengen.” 
 
 

 
Excursie Noord/Zuidlijn 
Sessieronde 2: 11.00 – 12.30 uur 
Sessieronde 3: 14.00 – 15.30 uur 
 
Wilt u een ondergrondse kathedraal zien? U zult verstelt staan van dit bezoek aan het metrostation. U daalt diep af in de ondergrond om een unieke blik te 
werpen in de ondergrond. De excursie wordt voorafgegaan van een korte inleiding van dit 3 miljard kostende project. Een project dat definitief de 
structuren van Amsterdam veranderd.  
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Manifest Ruimte 2040: dé ruimtelijke opgaven voor Nederland (plenaire presentatie en interactieve werksessie) 
Plenair programma: 13.30 – 14.00 uur (en vervolgdiscussie bij hoorcollege Auke van der Woud in sessieronde 3) 
 
Het Jaar van de Ruimte sloot op 15 december 2015 officieel zijn deuren. Het resultaat: de twaalf ruimtelijke opgaven van de toekomst zijn vastgelegd. Het 
zal doorwerken in de nationale, regionale en lokale omgevingsvisies. De ruimtelijke vraagstukken zullen zo doordringen tot in de haarvaten van de 
samenleving. Op het Flexival wordt het Manifest Ruimte gepresenteerd. Na het hoorcollege van Auke van der Woud (sessieronde 3) spreken we verder over 
het Manifest. Een gesprek over het ontstaan van het moderne Nederland vanaf 1850 en de ruimtelijke opgaven voor 2040. Auke van de Woud en Maarten 
Hoorn gaan met u in gesprek.  
 
Sessieleiding: Maarten Hoorn (Platform 31)  
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Het ontstaan van het moderne Nederland (hoorcollege door Auke van der Woud) 
Sessieronde 3: 14.00 – 15.30 uur 
 
Het huidige China toont wat Europa na 1850 meemaakte: de razendsnelle wording van een economische grootmacht. Deze economische omwenteling was 
en is tegelijk een sociale en culturele revolutie. Emeritus hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis Auke van der Woud laat zien dat de aanleg 
van nieuwe infrastructuur en nieuwe netwerken hiervoor cruciaal zijn. Hoor hoe Auke van der Woud beschrijft hoe de splinternieuwe infrastructuur het 
armoedige, slapende Nederland wakker schudde en in de machtige westerse netwerken integreerde: het ontstaan van het moderne Nederland. En: wat 
kunnen we leren van al die ingenieurs uit de 19e en begin 20e eeuw om ondergronds ruimtegebruik steviger op de agenda te krijgen?  
 
Auke van der Woud won in 2007 met zijn boek ‘Een nieuwe wereld’ de prijs voor Het Beste Geschiedenisboek (de voorloper van de Libris Geschiedenisprijs). 
In 2010 ontving hij voor zijn baanbrekende boeken over de negentiende eeuw de prestigieuze Rotterdam Maaskantprijs.  
 
Hoorcollege door Auke van der Woud 
 
Auke van der Woud (1947) begon zijn loopbaan als conservator in het  Kröller-Müller Museum. Hij was later als hoogleraar verbonden aan de VU 
Amsterdam en daarna aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij maakte furore met zijn proefschrift Het Lege Land (1987), een ‘klassieker’ over de Nederlandse 
ruimtelijke orde in de eerste helft van de negentiende eeuw. Zijn Koninkrijk vol sloppen (2010) beschrijft de immense armoede en milieuproblemen in de 
late negentiende eeuw; het boek kwam op de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs. De nieuwe mens (2015) gaat over het ontstaan van de moderne 
materialistische massacultuur rond 1900. Dit boek kwam in de NRC en in Trouw in de lijst van De Beste Boeken van 2015. 
 
“Auke van der Woud heeft het beeld van de Nederlandse negentiende eeuw veranderd” (NRC Handelsblad). 
 
“Geen historicus laat je zo met frisse ogen naar het heden kijken als Auke van der Woud” (Elsevier). 
 
Louise O. Fresco: “Van der Woud is een van onze beste historici. Een nieuwe wereld is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de invloed van 
techniek, bouwen en ruimtelijke ordening.” 
 
 
 
 
 
 
 



Programma Flexival 2016 
 

 Pagina 9 

 
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 4 keer per jaar bij elkaar in inspirerende en verdiepende sessies 
en 1 keer per jaar in het groter opgezette ‘Flexival’. 

 
In de Carrousel Ondergrond & Ordening komen gepassioneerde professionals bij elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over vraagstukken op het 
snijvlak van ondergronds ruimtegebruik en ruimtelijke ordening. 
 
Deelnemers aan de Carrousel zijn afkomstig van overheden en kennisorganisaties. Zij  komen een aantal keer per jaar bijeen om kennis en inspiratie op te 
doen. Daarmee functioneert de Carrousel als een praktijkgemeenschap voor: 
 

 VERNIEUWING: Vernieuwende perspectieven op de ordening van de ondergrond 
 KENNIS: Kennisontwikkeling in een combinatie van inhoud, proces en competenties 
 KENISSEN: Uitwisselen van kennis en ervaringen tussen deelnemers (en externe sprekers) 

 
Voor en door deelnemers 
De Carrouselbijeenkomsten zijn altijd gericht op het uitwisselen en vergaren van kennis waar de praktijk om vraagt. Dagelijkse worstelingen krijgen zo een 
plek, maar er is ook aandacht voor het uitdiepen van strategisch relevante kwesties. De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen op de agenda. Er is ruimte 
voor een scala aan aspecten, zoals afwegingsvraagstukken, verdienmodellen, RO 3D, sturingsfilosofieën en planvorming. 
 
Huidige deelnemers 
De Carrousel is een initiatief van het COB. De volgende organisaties zijn lid van de carrousel: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dordrecht, 
Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Katwijk, Nijmegen en Rotterdam, de provincies Drenthe, Zeeland en Zuid Holland en Rokswaterstaat Leefomgeving. 
 
Facilitator 
COB-coördinator 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. henk.werksma@cob.nl 
T. 06 16 080 646 


