
       

 
 

     

          

     

 

     

 

COB-platform Meerwaarde Ondergrond op bezoek bij de gemeente Haarlem! 
De rol van de ondergrondse infra in de klimaatadaptatie- en energieopgave 
 
U bent van harte welkom op donderdag 13 december 2018 om 13.00 uur, op de bijeenkomst van 

het Platform Meerwaarde Ondergrond.  

Vanaf 13:00 uur zijn we welkom bij de gemeente Haarlem in het ABC Architectuurcentrum (Groot 

Heiligland 47). In deze bijzondere omgeving verdiepen we ons in het COB-project Common Ground 

en de klimaatadaptatie- en energieopgave van de gemeente Haarlem in de wijk Meerwijk.  

Wij roepen de platformleden op om ook collega’s van de afdelingen ruimtelijke ordening, stedebouw, 

klimaat of energie mee te nemen! 

 

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst 

neemt het projectteam jullie mee in de 

resultaten die tot nu toe verzameld zijn in het 

COB-project Common Ground voor 

ondergrondse infra. Sinds begin dit jaar 

werken alle partijen uit de wereld van de 

kabels en leidingen (overheden, 

netbeheerders, aannemers, adviseurs, 

kennisinstellingen) samen aan het in kaart 

brengen van de opgave waar we voor staan.   

 

Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van de wijk Meerwijk, onderdeel van 

stadsdeel Schalkwijk in Haarlem. De gemeente gaat hier binnen het project IVORIM aan de slag met 

de vernieuwing van de inrichting openbare ruimte (zie ook  https://www.haarlem.nl/meerwijk-

integrale-vernieuwing-openbare-ruimte-ivorim/). Een onderdeel daarvan zijn de energie- en 

klimaatopgaven.  

Cruciaal in de aanpak is dat de 

gemeente de vervanging van de 

riolering als ‘natuurlijk moment’ wil 

aangrijpen om in de wijk gelijk een 

warmtenet aan te leggen en 

daarmee een stap in de  

energieopgave te zetten. De 

gemeente vertelt ons over de 

achtergrond van deze wijkontwikkeling en de ambities en vervolgens gaan we in een werksessie op 

een speelse manier in gesprek over de impact van de voorgenomen maatregelen op de 

ondergrondse infra en het proces dat hiervoor in gang moet worden gezet. Daarbij kijken we ook 

naar de relatie met de klimaatstresstest en het warmteplan.  

https://www.haarlem.nl/meerwijk-integrale-vernieuwing-openbare-ruimte-ivorim/
https://www.haarlem.nl/meerwijk-integrale-vernieuwing-openbare-ruimte-ivorim/


 

  

13:00-13:15:       Inloop  

 

BLOK 1: COB-project Common Ground 

 

13.15-13.30     Welkom  

De gemeente Haarlem heet ons welkom. 

 

13:30-13:50       Presentatie project Common Ground 

Edith Boonsma en Gijsbert Schuur nemen jullie mee in de resultaten en de laatste stand van zaken 

van dit project. 

 

13:50-14:15        Discussie 

Met elkaar gaan we in gesprek over: 

- Welke vragen en onderwerpen leven er bij de platformleden? 
- Hoe bereiken we de doelgroepen van het project? 
- Wat kunnen de platformleden bijdragen? 
 

BLOK 2: Meerwijk Haarlem 

 

14:15-14:45       Inleiding 

De gemeente Haarlem licht de casus Meerwijk toe.  

Qua ondergrond ligt er nu een aantal vraagstukken voor: 

- Wie kan en mag waar liggen? 
- Hoe faseer je dit en wie heeft hierin de lead? 
- Wat is het raakvlak met de bovengrond? Hoe krijg je meer bomen en toch ook meer K&L? 
- Infiltreren van hemelwater. 

 
14:45-15:15        Pauze 

 

15:15-16:15       Werksessies 

Op een speelse manier gaan we in gesprek over de impact van de voorgenomen maatregelen op de 

ondergrondse infra en het proces dat hiervoor in gang moet worden gezet. 

 

16:15-16:30:       Afsluiting 

Wrap up en afspraken voor vervolg. 

 


