
 
 

 

 

 
 
 

#flexival2012 
 

Flexival  
Ontwikkeling 
Ondergrond 

 
Verslag 
Sessieverslagen en sfeerbeelden 
 
Verslag ‘Flexival Ontwikkeling Ondergrond’ 18 september 2012 te NUtrecht in Utrecht. Georganiseerd 
door SKB en COB en gevoed door de Carrousel Ondergrond en Ordening, de community of practice voor 
integrale vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling en ordening van de ondergrond.  
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Op dinsdag 18 september 2012 vond het tweede Flexival van de Carrousel Ondergrond & Ordening plaats. Deze 
community of practice, die bestaat uit deelnemers van gemeenten, provincies, overheden en koepelorganisaties die 
zich bezig houden met onderwerpen als bodem, ondergrond, ruimtelijke ordening, beleid en ontwerp, komt 6 maal 
per jaar bij elkaar om nieuwe projecten op te zetten of lopende projecten te bespreken. Eenmaal per jaar wordt er, 
onder aanvoering van initiatiefnemers SKB en COB, een groot open evenement georganiseerd. Een flexibele werkdag 
in festivalsferen, een flexival.  

Dit jaar richtte dit als ‘Flexival Ontwikkeling Ondergrond’ 
gedoopte evenement zich op de diverse invalshoeken op 
ondergrondse ontwikkelingen. De bijna 70 deelnemers 
konden aan allerlei verschillende workshops en spelen 
meedoen. Hierbij was uitdrukkelijk het doel niet alleen 
kennis te delen, maar ook op een actieve en leuke manier 
aan de slag te gaan met onderwerpen en cases. De locatie 
NUtrecht met al haar loodsen, banken, stoelen en caravans 
bood de ideale omgeving om informeel met elkaar aan de 
slag te gaan. Uiteraard konden de deelnemers tijdens de 
door Koekpaard Koks verzorgde lunch en borrel nog verder 
met elkaar in discussie. Ook waren er enkele deelnemers 
die gedurende de dag met nieuwe onderwerpen 
aankwamen en die in de groep gooiden. Enkele 
sessieleiders hebben bovendien nieuwe methodieken geïntroduceerd, die het komend jaar verder zullen worden 
uitgewerkt. 

Al met al een afwisselende en geslaagde dag, waarin de onderwerpen op een frisse manier werden besproken. De 
deelsessies waren verdeeld over 5 deelgebieden, die de elementen volgden.: WATER, VUUR, (w)AARDE en LUCHT. 
Ook was er een speciaal speelgebied voor het ‘verbindende’ element ETHER. Hieronder staan per deelgebied de 
verslagen van de verschillende deelsessies, aangevuld met sfeerbeelden. Voor meer informatie of de presentaties van 
de dag, kunt u mailen met de sessieleiders. 

 

SESSIES DEELGEBIED ELEMENT WATER 

 

WATERgraafsmeer. Water als vl iegwiel voor stedeli jke ontwikkeling.  

Maarten Claassen van WaterNet ging het gesprek aan over de uitdagingen in de ondergrond van de Amsterdamse 
wijk Watergraafsmeer.  

In het innovatieprogramma WATERgraafsmeer 
(www.WATERgraafsmeer.org) werkt WaterNet met andere partijen 
samen om tot een buurtgerichte aanpak te komen bij de 
transformatie van het gebied. Met water als uitgangspunt. Maar hoe 
kan dat water dan een vliegwiel zijn voor stedelijke ontwikkeling?  

Aan de hand van kaarten en andere beelden daagde Maarten de 
deelnemers uit na te denken over nieuwe initiatieven en spiegelt 
deze met voorbeelden vanuit de praktijk van WATERgraafsmeer. 

Mail voor meer informatie met Maarten Claassen op 
Maarten.Claassen@waternet.nl 

 

Deltaprogramma IJsselVechtDelta. Welke kansen biedt de ondergrond? 

Lidwien Besselink van de provincie Overijssel en Christian Voortman van de gemeente Zwolle presenteerden deze 
SKB-showcase (http://www.skbodem.nl/project/47) en koppelden de opgave tot klimaatbestendigheid van het gebied 
aan regionale doelen voor wonen, werken en water.  

De werksessie werd ingeleid met een schets van de problematiek van de IJssel-Vechtdelta: Het hoge IJsselmeerpeil, 
een grotere afvoer via de IJssel en een andere veiligheidsnormering. Deze wateropgave willen de gebiedspartners 
koppelen aan de duurzame ontwikkeling van het gebied, maar hoe doe je dat? In Stadshagen is al gestoeid met 
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duurzaamheid als een leidend principe, voortgekomen uit de Visie op de 
Ondergrond. Hoe kan het domein ondergrond worden ingezet in het 
dichterbij brengen van duurzaamheidsdoelen? Om de opgaven en kansen 
vanuit de ondergrond in beeld te brengen is een eerste opzet van een 
opgaven- en kansenkaart gemaakt (zie plaatje) 

Tijdens de werksessie is in twee groepen nagedacht over vragen als: “Zien 
we opgaven of kansen over het hoofd?” “Waar kan de ondergrond nog meer 
aan bijdragen?”. Uit de levende discussie zijn leuke ideeën en principes naar 
boven gekomen: Denk aan andere vormen van landbouw (algenindustrie, riet), 
energieopwekking in combinatie met het zoeken naar andere economische 
dragers voor het gebied, flexibiliseer waar kan en houd de 
grondwaterstanden vast waar moet. Ook ideeën in de ruimtelijke inrichting 
zijn genoemd, zoals drijvende kassen en terpen.  

Meer informatie? Mail met Lidwien Besselink op LAM.Besselink@overijssel.nl 

 

Slappe Bodems. Gevolgen voor de ruimteli jke inrichting. 

Joris van Ruijven van Deltares, facilitator van de COP Slappe Bodems, ging aan de hand van een fictieve realistische 
case in op de gevolgen van een slappe bodem op ruimtelijke inrichting. 

De sessie over slappe bodem wordt georganiseerd door Deltares in samenwerking met het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband Midden Holland (zie www.slappebodem.nl). De case laat een aantal dilemma's zien die 
kenmerkend zijn voor het bouwen en beheren van infrastructuur in slappe bodem gebieden. Techniek, financiën, 
juridische en politiek-bestuurlijke aspecten komen hierbij aan bod.  

Deelnemers kunnen reageren op de dilemma’s en gaan er vervolgens over in discussie.  

In gebieden met een slappe bodem zijn de kosten voor het beheer van wegen, watergangen en rioleringen zo’n 40% 
hoger dan in gebieden met een zandige of kleiige bodem (Cebeon 2005). Deze beheerkosten zijn aanzienlijk lager 
wanneer in de fase van bouwrijpmaken slim wordt geïnvesteerd in slappe bodem. Omdat de kost nu eenmaal voor de 
baat uitgaat, is dit nog geen gemeengoed bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. Met als gevolg: losliggende 
stoeptegels, verzakkende rioleringen, water in de kruipruimte en afbrekende huisaansluitingen.  

Tijdens het Flexival hebben deelnemers uit de sector geprobeerd in kaart te brengen waarom we er niet in slagen om 
dergelijke beheerskosten en maatschappelijke overlast terug te dringen. Een reeks interessante stellingen waren het 
resultaat:  

- Zoek samenwerking over de  gemeente of provincie grenzen om tot optimale bouwlocaties te komen.  
- Stel waarden centraal tijdens de planvorming en koppel deze los van de kosten.  
- Maak ontwikkelaars verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.  
- Zorg dat de grondexploitatie ook de kosten tijdens de levenscyclus bevat.  
- Betrek assetmanagers in de fase van planvorming.  
- Houd rekening met de onzekerheden die de ondergrond in petto heeft.  
- En zorg dat tijdens aanleg en beheer aanpassingen mogelijk zijn  
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Meer informatie? Mail met Joris van Ruijven op Joris.vanRuijven@deltares.nl 
 

SESSIES DEELGEBIED ELEMENT VUUR 

 

Gebiedsontwikkeling met WKO. Hoog Cathari jne en Cartesius. 

Op basis van de ontwikkeling rondom Station Utrecht en Hoog Catharijne behandelde Jan-Maarten Elias van Unica 
Ecopower Cartesius als testcase voor herontwikkeling met duurzame energie uit de bodem.  

Rondom Utrecht Centraal wordt veelvuldig gebruik van de ondergrond gemaakt door WKO (warmte-koude opslag 
systemen). Vanwege de vele bronnen in een beperkt gebied, kunnen interferentie problemen ontstaan met gevolgen 
voor de energie-efficiency van de aanwezige WKO-systemen. Vanuit de Gemeente Utrecht is men actief en betrokken 
bij deze mogelijke problematiek.  

Door de grote verscheidenheid in achtergrond van de 
aanwezigen (gemeenten, provincie, adviseurs, exploitant) 
konden in de workshop ervaringen en kennis gedeeld worden. 
Daarnaast is er gesproken over hoe het beste dergelijke 
WKO-trajecten op te pakken, zoals bijvoorbeeld voor het 
gebied Cartesius waarbinnen NUtrecht zich bevindt. 
Deelnemers vanuit gemeente en provincie gaven aan dat de 
vastgoedeigenaren hun verantwoordelijkheid moeten nemen 
zorg te dragen voor goed draaiende en energie-efficiënte 
WKO’s.  

Unica Ecopower presenteerde een whitepaper over 
rendementen van bestaande WKO’s en gaf aan dat hun WKO 
Dokter op dit moment meerdere optimalisatietrajecten uitvoert om slecht draaiende installaties weer maximaal te 
laten presteren. 

Meer informatie? Mail met Jan-Maarten Elias op jelias@unica.nl  

 

Naar een duurzaam warmtenet in Den Haag.  

John Nieuwmans van de gemeente Den Haag en Paul Zwetsloot van netbeheerder Stedin tekenden met de 
deelnemers tijdens twee workshops een ‘warmte-koudekaart’ uit, die moet helpen de regie te nemen in een volledig 
duurzaam stadsverwarmingsnet in 2040. 

Den Haag heeft de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat er in principe geen enkel gebouw 
in Den Haag meer met aardgas wordt verwarmd.  

De belangstelling voor de eerste workshop was groot, ruim 15 mensen deden enthousiast mee. Eerst door de 
presentatie in een “battle” tussen Paul Zwetsloot van Stedin en John Nieuwmans van de gemeente aan te horen en 
later door in workshopverband in 3 groepen te werken aan en/of te denken over een warmte koude kaart. De tweede 
workshop was een stuk intiemer, daar er één groep was die alle aandacht kreeg van de begeleiders. Hierdoor werd er 
intensief gebrainstormd en was de aangeleverde input van de deelnemers erg groot. 

Met de warmte- koude kaart kan de gemeente Den Haag de regie nemen in de ambitie in 2040 klimaatneutraal te zijn. 
Dat betekent dat er in principe geen enkel gebouw in Den Haag meer met aardgas wordt verwarmd. De warmte- 
koude kaart is aangekondigd in de energievisie Den Haag 2040 en het uitvoeringsprogramma duurzame stedenbouw 
en bestuurlijk afgesproken met energiebedrijf Eneco en netbeheerder Stedin. Een greep uit de input ui de workshops:  

- Pas bij kantoren WKO toe en zet de verkregen warmte ook in voor omliggende woningen 
- Pas stadsverwarming toepassen bij woningen en gebruik het aanwezige gasdistributienet als “achtervang” 

voor momenten dat duurzame productie stagneert (zie workshop Gasunie) 
- Bedenk nieuwe functies voor bestaande gasleidingen, bv CO2 afvoeren 
- Ontwerp nieuwe gasleidingen zo dat zij ook later voor andere doeleinden te gebruiken zijn (bv 

koelwaterleidingen) 
- Werk een smart grid uit voor de voorzieningen t.b.v. energie, warmte en koude	   
- Benut met koppelstations alle soorten van bestaande en duurzame warmte en koude 
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- Besteed veel aandacht aan onderhoud/beheer duurzame voorzieningen met name bij decentrale opwekking 
- Stimuleren lokale energiebedrijven, coöperaties hier een rol in laten nemen en als gemeente faciliteren d.m.v. 

een servicepunt (zoals bijvoorbeeld in Arnhem) 
- Daag architecten uit nieuwbouw en monumenten te 

verduurzamen 
- Breng het restant van de levensduur van gebouwen 

in beeld 
- Benut daken flats en kantoren voor zonne-energie 
- Denk aan het aanzicht, de stedelijke kwaliteit telt ook 
- Zorg voor garanties op levering warmte en koude 
- Gebruik de markt  
- Isoleer gebouwen 
- Belast niet-duurzame warmte en koude 
- Pas prestatiecontracten toe 
- Breidt huidige warmte en koude netwerken uit 
- Stimuleer particuliere woningverbetering 
- Sta aardgas niet meer toe in nieuwbouw 

 
De oogst voor het project warmte koude kaart was dus groot. De oogst is later ingebracht in het projectteam.  
Namens de organisatoren van de workshop, bedankt hiervoor. 

Meer informatie? Mail met John Nieuwmans op j.nieuwmans@dso.denhaag.nl 

 

DEELGEBIED ELEMENT (w)AARDE 

 

Doenderzoek. Duurzaamheidsinit iatieven in de Zeeuwse bodem.  

Walter Jonkers van de provincie Zeeland en een Zeeuwse ‘doender’ liet de in samenwerking met particulieren en 
organisaties tot stand gekomen resultaten van het ‘Doenderzoek’ (http://www.skbodem.nl/project/19) zien en gingen 
erover in discussie.  

De deelnemers werden verwelkomd door Zeeuwse sfeermuziek van Bløf. Bij de videoclip “Aan de Kust” werd iedereen 
direct in het diepe gegooid met de opdracht om de ecoysteemdiensten die in deze clip te zien zijn te ontdekken. Het 
was direct duidelijk: Hier wordt het SKB-project Doenderzoek in het klein overgedaan. Centraal in deze benadering 
staat de mens die vanuit zijn woon-, werk- en recreatiewereld het natuurlijk kapitaal in de vorm van 
ecosysteemdiensten kan benutten.  

Om dit behapbaar en herkenbaar te maken zijn in het Doenderzoek de zogenaamde “gebruikerslandschappen” 
ontwikkeld. Voor Zeeland is een onderverdeling gemaakt in woon-, werk-, productie-, leer-, recreatie- en 
zorglandschap. Wanneer iemand in een gebied woont kan hij/zij een bepaalde set aan ecosysteemdiensten benutten. 
Als je er werkt gebruik je (deels) andere diensten. Als je zorg geeft of ontvangt spelen er weer andere diensten. Zo zijn 
er per sociaal-maatschappelijke context dus ecosysteemdiensten beschreven. Het wordt natuurlijk echt leuk als je 
synergie gaat zoeken. In hetzelfde gebied wonen, werken, leren, produceren, recreëren mensen of ontvangen of 
geven er zorg. Het streven is te gaan voor onderlinge versterking en zogenaamde ‘ecosysteemwederdiensten’ (iets 
teruggeven aan het ecosysteem in het kader van duurzaamheid). 

De deelnemers van de workshop moesten allemaal in de huid van 
een zelf te bepalen fictieve personage uit een bepaald 
gebruikerslandschap kruipen en de interactie met een ander 
aangaan. Zo was er bijvoorbeeld opeens een exploitant van een 
strandpaviljoen (recreatielandschap/werklandschap) die in gesprek 
ging met een agrariër uit hetzelfde gebied over de vraag wat ze 
voor elkaar konden betekenen en tot onderlinge versterking konden 
komen. Juist door die interactie ontstonden al heel leuke en vooral 
creatieve ideeën. Precies datgene wat we in het echt bij 
Doenderzoek hebben gedaan en waar de komende periode mee 
doorgaan in het Zeeuwse: Lekker Zeeuws, lekker praktisch! 
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Meer informatie? Mail met Walter Jonkers op w.jonkers@zeeland.nl 

 

DuurzaamheidsProfiel van een locatie en MapTable.  

Laura van der Noort van IVAM en Jasper Lackin van Witteveen en Bos lieten de deelnemers oefenen met twee 
hulpmiddelen om projectcommunicatie te versoepelen. 

Het DuurzaamheidsProfiel van een Locatie (DPL) is een beproefd instrument bij gebiedsontwikkeling en RO. De 
duurzaamheid van een gebied wordt ermee inzichtelijk en meetbaar gemaakt. DPL is nu uitgebreid met een 
Ondergrondmodule. DPL Ondergrond ondersteunt de communicatie tussen een stedenbouwkundig ontwerper of 
projectleider en de ondergrondexpert door antwoord te geven op vragen als: Wat zijn de belangrijkste aspecten van 
duurzaam ondergrondgebruik? Hoe kunnen daarvoor ambities worden geformuleerd? Wat zijn kansen voor een 
duurzamer gebruik van de ondergrond in deze wijk? 

Daarnaast maakten de deelnemers kennis met de MapTable, een digitale tekentafel met interactieve kaart. Zie de 
foto’s. Mail voor meer informatie of een kennismaking met de MapTable naar J.Lackin@witteveenbos.nl. 

Of mail voor meer informatie over DPL met Laure van der Noort op lvdnoort@ivam.uva.nl 

 

Ondergrondse verkenningsfase. Van ordening naar ontwikkeling met de ondergrond.  

Hein Veldmaat en Adriaan Koopman van RoyalHaskoning-DHV pleiten ervoor ondergrondse projecten vanaf het begin 
anders aan te pakken en gaan aan de hand van cases in debat met deelnemers. 

Het doel van de sessie was om samen met het publiek een handvat op te stellen voor de twee dominante rollen in de 
transitie van beschermen (saneren) naar benutten van de bodem/ondergrond: De ruimtelijke ordenaar en de bodem- 
en ondergrondadviseur. De opzet van de sessie was als volgt:  

Op zoek naar de toegevoegde waarde van de ondergrond, door middel van het delen van ervaringen van de 
aanwezigen en leerpunten uit grote projecten, benadrukten we dat de bodem een enorme kostendrijver is. Gemiddeld 
in de meeste projecten staat de bodem voor 30% van het totaal op de rekening. Vervolgens verbreedden we de 
discussie naar wat de ondergrond voor toegevoegde waarde kan zijn binnen RO opgaven. Hierin werd, naast dat de 
ondergrond het best zo vroeg mogelijk betrokken dient te worden, ingezet op het integrale karakter dat RO-
vraagstukken hebben en het zoeken naar verbindingen tussen disciplines. De ondergrond kan daarbij verknoopt 
worden aan opgaven als klimaatverandering bijvoorbeeld, door ruimte te bieden voor functies die dan niet 
bovengronds gerealiseerd hoeven worden. Door dit soort oplossingen verandert de ondergrond van kostendrijver een 
kansengenerator. 

Vervolgens zijn we samen met de aanwezigen langs 4 thema's (gedrag, inhoud, instrumenten en posities) een handvat 
voor verandering gaan opstellen voor de benoemde rollen. Er ontstond wederom een fundamentele discussie over de 
eigenlijke toegevoegde waarde van de ondergrond binnen RO projecten. Hieruit werd des te meer duidelijk dat men 
in elk project in de vroegste fase gezamenlijk zorgvuldig stil moet staan bij wat de ondergrond in een project kan 
beteken, waarna dan vanzelf de juiste discussie over elkaars positie en roltaken ontstaat. Conclusie waarmee werd 
afgesloten: Doen werkt en leidt tot vernieuwing! Zoek elkaar op! 

Meer informatie? Mail met Hein Veldmaat op hein.veldmaat@rhdhv.com 
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Geld in de put? Afwegingen in de ondergrond te investeren.  

Jantien van den Berg van COB ging met deelnemers in discussie over de lastige afweging ondergronds of 
bovengronds bouwen (en investeren) in het perspectief van ontwikkelingen in ruimtelijke ordening en infrastructuur. 

In deze deelsessie hebben we met elkaar de trends en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en 
ondergrond gedeeld. Duurzaamheid, veranderende contracten, meer binnenstedelijk dus ook meer de ondergrond 
benutten, integratie van ruimtelijke ordening en bodem en nog veel meer interessante trends kwamen voorbij. De 
mogelijkheden voor ondergronds bouwen zijn er dan ook volop. Om er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat 
ondergrondse oplossingen voor vraagstukken goed worden meegenomen is een systematische manier van 
beoordelen en afwegen zeer wenselijk. Met elkaar zijn we in discussie gegaan hoe dit kan en wat hiervoor nodig is. De 
discussie sloot goed aan bij de bevindingen vanuit het onderzoek naar het afwegingskader ondergronds bovengronds 
bouwen. 

Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat je niet een nieuw afwegingskader moet of kan ontwikkelen. Er is al veel 
instrumentarium aanwezig. Benut deze dan ook optimaal. Het gaat namelijk om het begrijpen van de 
afwegingsprocessen en probeer het afwegingsproces dan ook niet in zijn greep te krijgen met nieuw instrumentaria. 
Daarnaast is het van belang de kwaliteit van de leefomgeving centraal te zetten. Een breder en duurzaam perspectief 
dan alleen een infrastructureel knelpunt van A naar B dat moet worden opgelost. Dit vraagt om samenwerking en een 
open en transparant proces. Tevens vraagt dit om een duidelijke scheiding van waarden en kosten en een andere 
beoordelingssystematiek. Aan de andere kant zijn er ook functies waar je niet eens discussie over hoeft te hebben of 
deze ondergronds of bovengronds moeten. Een lijst is zo te maken. De tijd bleek uiteindelijk veel te kort. Er was nog 
veel meer te bediscussiëren. Kortom een levendige en inhoudelijke discussie waar we nog lang mee door konden gaan, 
wordt dus zeker nog vervolgd binnen de Carrousel. 

Meer informatie? Mail met Jantien van den Berg op Jantien.vandenBerg@Cob.nl  

 

DEELGEBIED ELEMENT LUCHT 

 

Nieuw gebruik voor bestaande ondergrondse (gas) infrastructuur.  

Reinalt Nijboer van Gasunie Zuidwending presenteerde diverse innovatieve ideeën om bestaande ondergrondse 
(gas)infrastructuur te benutten voor de energietransitie. 

Van fossiele gasdistributie naar duurzame energiedistributie en van gasopslag naar energieopslag, er is veel meer 
mogelijk dan je voor mogelijk houdt. Het probleem van duurzame energietoepassingen is dat de levering van energie 
bijna nooit overeenkomt met de vraag ernaar. Maar gas en gasinfrastructuur bieden juist mogelijkheden om het 
stroomsurplus aan energie te bewaren en om de energievraag aan te vullen als nodig. Hierdoor worden de 
mogelijkheden voor duurzame energie groter. Zie het plaatje. 

Dat gas kan onder andere worden opgeslagen in de zoutcavernes van Zuidwending, die sinds sinds 2011 worden 
gebruikt voor gasopslag. De zoutcavernes onder Drenthe hebben een zelfde grootte als de Mont Blanc! 
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Nog opvallender is dat Gasunie de mogelijkheden onderzoekt windenergie ondergronds te distribueren en op te slaan. 
In Duitsland werkt Gasunie, dat naast het Nederlandse ook het Noord-Duitse aardagsnet bezit, aan een systeem 
waarmee windenergie kan worden omgezet in waterstof. In Nederland staan hiervoor nog te weinig windmolens. 
Gasunie, injecteert het waterstofgas in het aardgasnet. De aardgasinfrastructuur functioneert als opslagmedium voor 
windenergie. De opgeslagen energie kan daardoor worden benut, als er weinig wind is. 

Aan de hand van de gepresenteerde voorbeelden discussieerden de deelnemers mee over de mogelijkheden. 

Meer informatie? Mail met Reinalt Nijboer op R.Nijboer@gasunie.nl 

 

Luchtje scheppen en ‘Ontwerpen met de Ondergrond’ 

Fransje Hooimeijer van SKB nam de deelnemers mee op een wandeling door het zich organisch ontwikkelende 
Werkspoorkwartier. Deelnemers gingen actief ‘ontwerpen met de ondergrond’ en lieten zich onderweg inspireren 
door de kennis bodemspecialist Albert de Vries en kabels- en leidingenexpert Sieb van der Weide van de gemeente 
Utrecht. 

In de deelsessie Ontwerpen met de ondergrond hebben we een wandeling gemaakt door het Werkspoorgebied. De 
Vriendinnen van Carthesius hebben toegelicht wat organische stadsontwikkeling betekent en wat ze ondernemen om 
het gebied aantrekkelijk te maken voor culturele ondernemers. Deze private partijen zijn al in verschillende gebouwen 
in het gebied aanwezig en voor de monumentale parels die er ook nog staan is een zoektocht naar nieuwe bewoners 
en hun invulling gestart.  

Interessante vraag is hoe staan deze private ondernemers in relatie tot de publieke opgave van de ondergrond? De 
groep heeft samen met Sieb van de Weide van de Gemeente Utrecht het Visiedocument dat voor dit gebied is 
gemaakt bekeken. We hebben de ruimtelijke visie op de hoofdstructuur, groenstructuur, verkeersstructuur en 
verkaveling getoetst aan ondergrondse kwaliteiten die in de methodiek Ontwerpen met de Ondergrond zijn 
opgenomen. De ondergrond heeft in het maken van deze Visie geheel geen rol gespeeld. Een aantal zaken zoals 
water, energie en de kabels en leidingen structuur zouden best een grote impact kunnen hebben op het gebied, 
positief en negatief. Ook de kwaliteit van de bodem is daarbij een vraagstuk.  

Met de methodiek zijn alle onderwerpen doorlopen en zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Sieb van 
der Weide gaat met deze weer naar huis. 

Meer informatie? Mail met Fransje Hooimeijer (Ontwerpen met de Ondergrond, fransje.hooimeijer@tno.nl) of Sieb van 
der Weide (gemeente Utrecht, s.van.der.weide@utrecht.nl). Of wordt lid van de facebookpagina 
http://www.facebook.com/VriendinnenvanCartesius! 

 

DEELGEBIED ELEMENT ETHER 

 

Let’s scan. Kleur bekennen in de bodem. 

Gemma van Eijsden en Irma Kerkhof van AgentschapNL Bodem+ en Hans Nuiver van ORG-ID speelden een spel 
waarbij deelnemers ‘gescand’ werden en de spelers hun positie op het ‘scanbord’ konden bepalen. 

De sessie begon met een korte introductie van de context en opdracht 
voor het ontwikkelen van de scan. Vertrekpunt bij het ontwerp was, dat 
beleid en beheer van bodem & ondergrond snel veranderen. Daarom 
vergt het werken aan oplossingen voor bodemvraagstukken nieuwe 
competenties en vaardigheden. De bodemscan is een hulpmiddel om als 
bodemprofessional om d.m.v. ‘zelftypering’ te onderzoeken waar je nu 
staat en hoe je je kunt verhouden tot veranderingen die spelen binnen en 
buiten de organisatie.  

Vervolgens zijn we (deelnemers vanuit gemeenten en adviesbureaus) aan 
de slag gegaan met stap 3 van de scan: “Welke onderwerpen vragen je 
aandacht in de nabije toekomst?” Onderwerpen die naar voren kwamen 
met betrekking tot bestuurlijke ontwikkelingen waren: Geen nieuw beleid, differentiëren (keuzes maken), 
duurzaamheid (klimaat neutraal), meer regie (op de markt zetten), kleinschaligheid (geen massa), afstoten kerntaken < 
€ (fte). Als belangrijkste ontwikkelingen op hun eigen vakgebied werden genoemd: Verandering in opdrachtgevers, 
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uitnodigingsplanologie, professioneel opdrachtgeverschap, meer loslaten (vertrouwen), buiten eigen grenzen denken, 
verlies van materiedeskundige.  

De aanwezigen reageerden enthousiast op de scan. Vanuit AgentschapNL Bodem+ zijn we nog op zoek naar 
organisaties waar we de scan kunnen komen begeleiden.  

Interesse in de bodemscan of meer informatie? Mail met Gemma van Eijsden (gemma.vaneijsden@agentschapnl.nl) of 
Irma Kerkhof (irma.kerkhof@agentschapnl.nl)	   
 

Rad van Risico’s. Omgevingsmanagement als verbindend element.  

Jan-Jelle van Hasselt van WIT-communicatie en Karin de Haas van COB waren de spelleiders in dit spel gericht op 
omgevingsmanagement en communicaties bij ondergrond gerelateerde projecten. 

De workshop begon met een toelichting over het project Geo-Impuls, een initiatief van ProRail, Rijkswaterstaat, de 
grote gemeenten en de bouwwereld. Geo-Impuls wil geotechnisch falen in 2015 met de helft hebben teruggebracht. 
Een van de acties betreft het verbeteren van de geocommunicatie: het communiceren van geotechnische risico’s. Een 
goed geïnformeerde omgeving zal meer begrip hebben voor de tijdelijke hinder en overlast die grote bouwprojecten 
met zich meebrengen en weet wat te doen als er zich onverhoopt incidenten voordoen tijdens de uitvoering. Dat 
resulteert dan weer in meer begrip en minder weerstand en verzet richting het project.  

In de Geo-Impuls aanpak worden geotechnici gekoppeld aan de omgevingsmanagers en communicatiedeskundigen 
van het project. In drie praktijkprojecten (VAB-Veenkade, Spoorzone Delft en ondertunneling A2 Maastricht) is een 
methodiek ontwikkeld waarbij een gezamenlijke analyse wordt gemaakt van de risico’s, een  scan van hoe 
omgevingspartijen daar naar kijken, en de daar uit resulterende communicatie-aanpak. Het Geotechnisch stoplicht, de 
omgevings-scan en de bouwfaseringsplaat met Icoontjes zijn de concrete producten die onderdeel maken van de. 

Nieuwe praktijkprojecten worden gezocht om deze leidraad verder te ontwikkelen. Op het flexival werd een nieuw 
instrument geïntroduceerd, het Rad van Risico’s. 

Met het ‘Rad van de Risico’s’ konden deelnemers aan het Flexival aan den lijve ondervinden hoe vanuit verschillende 
rollen de communicatie over risico’s in de praktijk plaatsvindt. Bij elke draai aan het rad werden deelnemers 
geconfronteerd met een incident, van stank-, stof of geluidsoverlast tot wegafslutingen. In diverse rollen moesten de 
deelnemers met elkaar in discussie, zoals de managers en technici tot belanghebbenden en buitenstaanders. Zo kon 
het voorkomen dat een omgevingsmanager en projectleider met elkaar in de klinch lagen over hoe met vragen van 
bewoners om te gaan bij een zojuist aan de oppervlakte gekomen grote lekkage. Projectleider: “We weten nog niet 
hoe het er morgen uitziet”. Omgevingsmanager: “Het is morgen opgelost”. Naarmate meer deelnemers aan het rad 
draaiden en er meer verschillende incidenten langs kwamen lukte het steeds beter open en transparant over de risico’s 
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te communiceren. Verschillende projectperspectieven kwamen in dit korte uurtje raddraaien aan de orde. Zeker voor 
herhaling vatbaar bij een praktijkproject! 

Meer informatie over Geo-Impuls of oefenen met het Rad van Risico’s? Mail met Karin de Haas 
(karin.tpadvies@gmail.com) of Jan-Jelle van Hasselt (JanJelle.van.Hasselt@witcommunicatie.nl) 

 

Zintuigenspel 

Edo van der Kuur van Funup speelde een ‘cooperative game’ met de deelnemers. Hoe gaat een groep samen een 
goed resultaat neerzetten als niet iedereen over de informatie beschikt en men afhankelijk is van elkaar? 

De groep werd in drieën gedeeld en over drie zogenaamde eilanden verdeeld. De ene groep was geblinddoekt, bij de 
middelste groep werden de benen samengebonden. De laatste groep stond op zijn eigen eiland en hadden de taak 
om de twee andere groepen veilig over de zee te loodsen via twee boten. Zij kregen de regels van het spel maar 
ontvingen ook een extra opdracht; ze mochten niet meer praten. 

Door het spel te spelen werden communicatie, vertrouwen in elkaar, samenwerken, en leiderschap getest. De groep is 
met vlag en wimpel geslaagd om dit binnen de tijd te doen. Hierna hebben we besproken hoe dit te vergelijken valt 
met situaties in de dagelijkse werksfeer. Een leerzaam en leuk experiment! 

Zelf een cooperative game spelen? Mail met Edo van der Kuur op edo@funup.nl  

 

Bodemsjoelen XXL 

Na de hele dag actief te hebben deelgenomen aan de discussies, hebben zo’n 12 deelnemers van het Flexival zich 
gewaagd aan op het oog oppervlakkig vermaak. Organisator van het Flexival Erik Groenenboom liet de deelnemers 
bodemsjoelen op een XXL sjoelbord en deed zelf ook een (armzalige) poging. 

Hoewel bedoeld als vermaak met een knipoog bleken de deelnemers 
fanatiek en de regels toch niet 1,2,3 te doorgronden. De deelnemers 
sjoelden namelijk niet met gewone sjoelschijven, maar met bodemelementen 
als kabels en leidingen, WKO’s, waterberging en afvalberging. Elk van de 
elementen kon punten opleveren (waarde), maar alleen als het niet 
interfereerde met een ander element. Zo mochten 2 WKO’s niet in dezelfde 
rij of kolom worden gesjoeld en leverde een leiding pas echt veel punten als 
deze aaneengesloten en ononderbroken in de bodem kon liggen. 

Een enkeling kon niets met deze regels, anderen haalden onverwacht veel 
punten, uiteraard precies zoals ze het hadden bedoeld... De een sjoelde 
zoveel mogelijk elementen de bodem in, waardoor de bodem verstopt 
raakte en er geen punten werden verdiend. Anderen pakten het tactischer 
aan maar zagen door een ongelukkig geplaatst element in de laatste beurt 
hun opgebouwde waarde verloren gaan. Met zo’n lang sjoelbord (5 meter!) 
was het dan ook moeilijk te zien waar de bodemelementen nu uiteindelijk 
terecht waren gekomen. Net zoals het in de werkelijkheid ook niet altijd 
duidelijk is welk bodemelement nu waar ligt....  

De twee heren van RoyalHaskoningDHV bleken het beste om te kunnen gaan met de extra regels. Sterker nog, ze 
wisten de spelleider nog enkele manco’s te melden. Zo bleek in de praktijk een waterberging bij een WKO nooit 
mogelijk te zijn, maar in dit spel wel. Een mooie uitdaging dus om dit spel te verbeteren  

En het was de jonge planoloog van RoyalHaskoningDHV, Adriaan Koopman, die uiteindelijk planmatig de meeste 
waarde bij elkaar sjoelde. Tijdens de afsluitende borrel kreeg hij dan ook terecht de Bodemsjoeltrofee... Een 
minisjoelbord, om naar eigen inzicht thuis of op het werk nog eens een potje bodemsjoelen te spelen. 

Ook eens bodemsjoelen in workshopverband? Mail met Erik Groenenboom op erik@funup.nl 
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COB – Centrum Ondergrond Bouwen 

Het COB is in 1995 opgericht om de technische achterstand op het gebied van geboorde tunnels en breder, kennis 
van ondergronds bouwen weg te nemen. De versterking van de kennis van ondergronds bouwen heeft ertoe geleid 
dat bouwers steeds vaker hun grenzen verleggen, neem bijvoorbeeld het Amfora Amstelproject en project De Groene 
Loper. Omstreeks 2006 is naast bouwen en techniek ook het gebruik van de ondergrondse ruimte nadrukkelijker op de 
agenda gekomen. Zo bemoeien we ons met zaken als een afwegingskader voor ondergronds ruimtegebruik: wanneer 
loont het wel of niet om ondergronds te gaan bouwen? 

Sinds 2010 zetten we ook in op thema’s  die te maken hebben met afstemmingsvraagstukken. Dit zijn bij uitstek 
vraagstukken voor een netwerk om aan te werken. Voorbeelden zijn integraal werken (meerdere disciplines, 
afstemming, contractering) en procesverbetering (faalkosten vermindering). 

Om sturing te geven aan de kennisontwikkeling zijn we in 2010 met ons netwerk meer gaan werken vanuit 
kennisagenda’s. Dit zijn de platforms tunnels & bouwputten, kennis & communicatie, 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 

 

 

SKB – Duurzame Ontwikkeling Ondergrond 

Het SKB is opgericht in 1999, als Stichting Kennisontwikkeling en -overdracht Bodem, maar sinds de start van het SKB 
programma ‘Duurzame Ontwikkeling van de Ondergrond’ in 2010 is de focus verbreed. 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  

 

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. Deelnemers van verschillende overheidsniveaus en andere 
partners zoeken elkaar in de Carrousel actief op en leggen verbindingen tussen uitgevoerde of op handen staande 
beleidskeuzes en projecten. Dit levert resultaten op voor een duurzaam gebruik van de ondergrond in beleid én 
uitvoering.  

De Carrousel is een initiatief en samenwerking van de kennisnetwerken SKB en COB. De koplopers ontmoeten elkaar 
in bijeenkomsten of op LinkedIn. De bijeenkomsten zijn informeel, experimenteel en interactief. Op steeds wisselende 
en inspirerende locaties in het land. De Carrousel richt zich op bevorderen van samenwerking tussen werelden die 
elkaar echt beter moeten leren kennen. Overheidsprofessionals die zich bezighouden met zaken als (bodem)kwaliteit, 
(ondergronds) bouwen, ruimtelijke ordening, plannen en ontwerpen kunnen niet meer gescheiden van elkaar opereren. 
Daarnaast bieden de deelnemende organisaties, onder aanvoering van COB en SKB, hun kennis steeds vaker aan bij 
marktpartijen. En vragen zij marktpartijen om hun inzichten te delen en samen met de betrokken overheden coalities 
te smeden voor een efficiënter gebruik van de ondergrond. 
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Hoe werkt de Carrousel? 

De afgelopen jaren waren de deelnemers om beurten gastheer voor een bijeenkomst. Daarnaast zijn enkele 
deelnemers samen een project gestart, in Carrouselverband (kleinschalig en experimenteel), of in een groter verband 
zoals een SKB-Showcase. Op basis van onderwerpen die langskomen in de Carrousel starten COB, SKB of andere 
deelnemers regelmatig nieuwe projecten. 

Naast reguliere bijeenkomsten voor alle deelnemers, zijn er het komend jaar ook verdiepingsbijeenkomsten gepland. 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor de koplopers die alsmaar in ontwikkeling zijnde kennis op het gebied van 
ondergrond, ordening en ruimtelijk beleid willen kunnen vertalen in lokale projecten. Bij de verdiepingsbijeenkomsten 
kunnen op verzoek ook marktpartijen aanhaken. In een verdiepingsbijeenkomst zal een klein gezelschap van 
overheidsprofessionals, aangevuld met een expert of marktpartij die op het betreffende onderwerp veel kan 
toevoegen, een volle dag een praktijkgerichte case bij de horens vatten. 

De reguliere bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor organisaties die nog niet zo diep in het onderwerp zitten. Zo 
klopten er de laatste jaren steeds weer nieuwe gemeenten of provincies aan die aan het begin staan van het 
verwerken van de ondergrond in ruimtelijk beleid. Of die de ondergrond ontdekken als tool om het energiebeleid 
vorm te geven. Nieuwe organisaties kunnen natuurlijk altijd vrijblijvend aanschuiven bij een bijeenkomst. Denk hierbij 
aan een excursie naar een ondergronds project, een inspirerende bijeenkomst gericht op samenwerking en 
procesverbetering of een bijeenkomst die een actueel beleidsonderwerp behandeld. Het draait bij de bijeenkomsten 
om kennis waar de praktijk om vraagt en waar de professionals op een nuttige manier mee aan de slag kunnen. Met 
als doel de ruimtelijke ordening van boven- en ondergrond met elkaar te verbinden en waardevollere ondergrond 
gerelateerde ontwikkelingen mogelijk te maken. 

En dan is er nog de open bijeenkomst: het jaarlijkse flexival. Hier komen nog veel meer onderwerpen aan de orde, 
waarbij het kenmerk is dat deze door deelnemers van het flexival zelf worden aangedragen en op een actieve manier 
worden besproken met de overige deelnemers. 

 

Wie draaien mee in de Carrousel? 

Naast initiatiefnemers COB en SKB doen ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nirov (Platform31), 
AgentschapNL, diverse provincies en een tiental grote gemeenten mee. Hierbij zitten de grote steden, maar ook 
enkele plattelandsgemeenten zijn welkom. Het gaat ten slotte om leren van elkaar. 

Marktpartijen kunnen vooralsnog geen vaste deelnemer van de Carrousel worden, maar mogen uiteraard wel een case 
aandienen of nieuw inzicht presenteren. COB en SKB zoeken naar manieren om de markt beter te betrekken. Op dit 
Flexival zijn alvast veel marktpartijen aanwezig. 

Data voor de bijeenkomsten in 2013 worden eind 2012 bepaald. Ook deelnemen of meer informatie? Voor vragen 
kunt u contact opnemen met programmacoördinatoren Jantien van den Berg van COB (jantien.vandenberg@cob.nl) en 
Geiske Bouma van SKB (geiske.bouma@skbodem.nl) 

COB – www.cob.nl 

SKB – www.skbodem.nl 

Nirov – www.nirov.nl (Nirov is met KEI, Nicis en SEV gefuseerd tot Platform31 - www.platform31.nl) 

AgentschapNL (Bodemplus) - www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/bodem 

 

Funup - Flexivals, games en ‘fun’ voor zoekende organisaties 

Organisator van dit flexival Erik Groenenboom is al enkele jaren als facilitator betrokken bij de Carrousel Ondergrond 
& Ordening. Voor een inspirerende zakelijke bijeenkomst, van een intieme workshop tot een grootschalig ‘flexival’ ben 
je bij hem aan het juiste adres. Erik treedt ook op als dagvoorzitter. Daarnaast kan Erik op als ondernemende 
projectmanager worden ingezet bij allerlei ruimtelijke of organisatorische opgaven. 

Ook Edo van der Kuur heeft diverse bijeenkomsten van de Carrousel Ondergrond & Ordening gefaciliteerd. Zijn 
specialisme is het binnen organisaties toepassen van verdiepende en speelse methoden, zoals coöperatieve spelen. Bij 
de juiste toepassing en timing, met name aan het begin van een groepsproces, kunnen deze van grote waarde zijn.  

Voor meer informatie over spelen, workshops en flexivals benader Erik of Edo stuur een email naar info@funup.nl. 


