COB-platform Meerwaarde ondergrond ontmoet Kennislab BNSP
Twee netwerken van bodemprofessionals, ruimtelijke ordenaars en
stedebouwkundigen maken kennis!
Je bent van harte welkom op de bijeenkomst van het Platform Meerwaarde ondergrond op 27
maart 2018, waar ons COB-platform en het Kennislab van BNSP met elkaar kennismaken. We
gaan in gesprek over het gebruik van de ondergrondse ruimte in stedelijke ontwikkelingen. De
bijeenkomst start om 13.30 uur.
Wij roepen de platformleden op om ook uw collega’s van de afdelingen Ruimtelijke ordening en
Stedebouw mee te nemen!
Het BNSP is de beroepsvereniging van
Nederlandse stedebouwkundigen en
planologen. Het is hoog tijd dat COB en BNSP
elkaar leren kennen. Binnen COB breken we
ons al jarenlang het hoofd over de vraag hoe
we de waarde van de ondergrond nu écht
tussen de oren van ruimtelijke ordenaars en stedenbouwkundigen kunnen krijgen en deze
vraag wordt met de komst van de Omgevingswet alleen maar urgenter. Waarom is dit zo
ingewikkeld? Het helpt als we in de hoofden van de ruimtelijke ordenaars en
stedenbouwkundigen kijken om te begrijpen wat hen beweegt en hoe zij de ondergrond zien
en meenemen als kans.
De middag staat niet alleen in het teken van kennismaken maar we gaan ook met een
inhoudelijk thema aan de slag.
We gaan met elkaar onderzoeken waarom de ondergrondse ruimte in binnenstedelijke
gebieden bijna alleen maar gebruik wordt voor parkeergarages en tramtunnels. Aanleiding is
een bezoek, enkele weken geleden, van twee medewerkers van de Vlaamse overheid aan het
COB. Zij vertelden dat men in Vlaanderen de binnenstedelijke ruimte beter wil benutten en
daarbij ook het gebruik van de ondergrondse ruimte wil stimuleren. Men was in de
veronderstelling dat in Nederland de ondergrondse ruimte al veel meer gebruikt wordt en er
ook al wetgeving en beleid bestaat om dit te verplichten of te stimuleren. Maar gaat het in
Nederland wel beter? Waarom doen we niet meer met de ondergrondse ruimte? En wat is er
voor nodig om deze meer te benutten?
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Het programma voor de middag is als volgt:
12:45-13:30:

Inloop en lunch

13:30-13:45:
Gijsbert Schuur (COB)
Welkom en presentatie COB.
13:45-13:55
BNSP
Presentatie BNSP.
13:55-14:00:
Gijsbert Schuur
Toelichting op programma.
14:00-14:45:
Speeddaten
De deelnemers van beide netwerken maken kennis met elkaar in een interactieve
speeddatesessie en staan stil bij de vraag wat de ondergrond voor hen betekent.
14:45-15:15:

Pauze

15:15-16:15: Gesprek over de benutting van de ondergrondse ruimte
Na een korte inleiding en een filmpje gaan we, aan de hand van stellingen, met elkaar in
gesprek over de vraag waarom de ondergrondse ruimte niet meer wordt gebruikt en wat er
voor nodig is om hier verandering in te krijgen.
16:15-16:30:
Gijsbert Schuur (COB)
Wrap up en benoemen kansen voor vervolg.
16:30-17:30:
Borrel
We sluiten af met een borrel zodat u nog even gezellig kunt napraten.

