Vol onder maaiveld
Op initiatief van de gemeente Amsterdam en andere koplopergemeenten zijn De Bouwcampus en het COB in
co-creatie met stakeholders op zoek naar praktische oplossingen voor het realiseren van maatschappelijke
ambities in de binnenstedelijke ondergrond. Dinsdag 24 september 2019 vond de eerste sessie plaats. Na
drie rondes nadenken, schrijven, rouleren, debatteren en clusteren, zijn er onderwerpen uitgerold waarover op
1 november 2019 (tijdens de tweede co-creatiesessie) pitches worden gegeven. In dit document vind je een
(grove) uitwerking van de onderwerpen.

1. Efficiënter de ruimte benutten in de ondergrond technische maatregel
Pitch 2 - Multikabel telecom / alle kabels combineren

Pitch 6 - Modulaire systemen

• K&L-tunnels + riothermie
• Holle wegdekelementen
• Mobiel - minder opbrekingen minder vervallen leidingen die blijven
zitten
• 1 buis met slurrie waar alles in zit op woningniveau weer splitsen in
water, electra etc.
• Alle telecom in 1 duct
• Warmteleidingen - standardize temperatures and have only 1 network
(company)
• Gebruik goot met deksel van hoofdroute tot gevel
• Toekomst: warmte/koudenetwerken, waterstoftransport
• Amsterdam binnenstad: kabeltunnel combineren met kademuren
project
• In oudere wijken in éénmaal alle oude infrastructuur eruit, uithuilen
en opnieuw beginnen in een multifunctionele kabeltunnel
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Pitch 8 - waterberging onder de weg (+ stoep)
• Straatbreed regelen (wegdek op pootjes) = ruimte voor kabels en
leidingen
• Benut de berging van water ook met WKK voor energie
• Combineer waterberging met K&L-tunnels
• Waterberging i.p.v. de weg – overal grachten > geen logistieke verkeersbewegingen op maaiveld meer
• Combinatie maken met natuur + groen in de stad
• Waterberging + zuivering + diepte-infiltratie (hittestress)
• Weggebruikers als wisselaar wvo (wko?)

Pitch 14 & 17– Gebruik kades en grachten
• Wensen en randvoorwaarden in beeld
• Box voor K&L óf afval óf boomwortels:
•
•
•
•
•
•
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Toegankelijkheid box?
Constructieve aspecten
Aanleg, beheer, onderhoud en vervanging
Gw-regime
Kunnen Unesco-bomen behouden blijven
Combineren met pitch 17

Grondexploitatie belangrijk aandachtspunt (verdiepen, betalen)
3D
Levenscyclus van de wijk
Drijvende mantelbuiten/FLT’s
‘Oude’ AMFORA project
Paleiskwartier Den Bosch
Kabelgoot langs de kades

Bv. holle bakstenen voor straatklinkers en huizen
Multifunctionele boxen in de ondergrond
Laadpalen en 5G-masten in combi o.v.l. masten
Data-opslag toevoegen
Electriciteitsopslag mee-combineren
Warmteopslag mee-combineren
Lokale andere ‘problemen’ meenemen: kademuren, bruggen
Grondwatermodel
Funderingen
Klimaatadaptatie koppelen aan energietransitie
Multifunctionele voorzieningen K&L+HWA, modulair opgebouwd
Maak overheid eigenaar en verhuur de ruimte aan de nuts
Drukke verkeerspunten voorzien van loze kokers/mantelbuizen om opbreken te
voorkomen
• Productontwikkeling: coatings, sensoren, stekkers, kabels, schuimen, infosystemen,
bewakingsalgoritmen

Pitch 13 - Grof diep grid met startschachten
verbonden + microtunneling
• Overcapaciteit aanleggen voor de toekomst
• Hoe dan naar de afnemer toe? Combi
met vert. sleufidee?

Pitch 16 - Verticaal smalle
diepe schacht
• 2-20 meter
• Ondergronds netwerk
• Combi met kadeversterking en kabelgoot in straten met inspectieluiken
• Maak netwerken modulair plug & play qua
uitwisselbaarheid/onderhoud
• Boormachine N/Z-lijn gebruiken? > transportnetwerk
• Als in flatgebouwen
• Mits toegang bij storingen (voorkomt graafschade en
storing)
• Orde in indeling
• Faciliteer voorziening vanuit gemeente net zoals de gemeente een weg aanlegt om verkeer een plek te geven

Pitch 20 - Slim wegdek

Pitch 21 - Gebruik ruimte onder de bomen

• Plastic road? Met verstevigde berging voor zowel water als K&L
(plastic fietspad, Zwolle, KWS?)
• Elektriciteitsopwekking
• Lichtgevend wegdek
• Warmte (verwarmd)/koude-opslag
• Inductietracé
• Zuiveren van neergeslagen uitstootgassen via regenwaterafvoer
• Oprolbaar asfalt
• Afneembare ‘stelcon’
platen als wegdek
(met geïntegreerde functies)
• Wegdek dat ook
de micro-plastic van banden
opvangt

• Alleen hoofdstructuren onder de boomstructuur, geen koppelingen/aansluitingen
i.v.m. graafwerkzaamheden ter hoogte van de bomen
• Graaf tussen de bomen in :)
• Denk na over de functiescheiding. Boombunkers met kabel en leidingstraten.
Maak geen sterfhuisconstructies
• Begin bij de boomkweker (ruimte tussen de wortels)
• K&L diep (ruim onder boomwortels)
• Toegankelijkheid bij onderhoud of storingen (aandachtspunt)
• Eerder in ontwerp rekening houden met K&L
• Dimensioneer de juiste boom op de juiste plek!
• Zoek de juiste inheemse boomsoorten, denk aan de biodiversiteit
• Plaats leidingen onder grondwaterniveau, zodat er geen conflict ontstaat tussen
worstels en leidingen

Ook genoemd in deze categorie:
* Meer boven elkaar

* Holle bomen

* Bv geen irrigatieleidingen, maar besproeien
vanuit de lucht of vullen van waterreservoirs
met helikopters/drones

* Zet de straat op pootjes. Lege ruimte onder
wegdek: waterberging en leidingstraat

* Wat ondergronds niet nodig is, elimineren

* Kabeltunnel onder woningen

* Combi zwartwater riool / combi regenwater
stoep
* Lichtere kademuren incl. opslag K&L

* Slim hergebruik bestaande netwerken

* Gecombineerde kabels aanbrengen; telecom,
elektra, ov, signalering

* Transport net onder bomen/kratjes. Distributienet voetpad. Riool/warmte/wko rijweg
* Transparante 10 kv kabels onder bomen.
Glasvezel routes onder bomen

* Warmte en koude toewerken naar 1 systeem!
(wko, stadsverw, aardwarmte in 1 leidingsysteem)
* Reductieclaim op de ondergrond door lokale
systemen – EU 2050
* Enkele uitvoer van netten

* Kratjes onder bomen meer onder rijweg ipv
voetpad
* Leidingkokers in de grachten

* Electro stoepband – ‘inductie’ laadplaatsen
* Combi-aanleg in zowel tijd als techniek

* Combineer functies (parkeren + waterberging)
* Watergangen gebruiken als kabelgoot

* Functies tot 20 m diep. Bv onder parkeer
garage waterberging, daaronder K&L tunnel en
daaronder voedselproductie
* Waar liggen de kabels? Lokaliseren via probes/sensoren

* Microtunneling (bundelen kabels): weinig hinder, buiten bestaande infra, effectief ruimtegebruik, makkelijk te onderhouden
* Kleien met Eemklei

* Behoudenswaardige/monumentale bomen. Kluit
prepareren voor behoud bomen
* Gezamenlijk transport van nutsbedrijven bv
gas met elektra (Pedro Kooistra)

* Alle datakabels (glasvezel) op één kabel. Dus
geen apart net voor Ziggo KPN etc. kans:
uitrol 5G
* Hybride buizenstelsels voor diverse disciplines:
transport + opvang water, leveren energie +
riothermie, ruimte voor K&L, wateropslag tegen
droge zomers
* Mantelbuizen – stapelen – trekputten – in
buitenland afkijken – overcapaciteit maken
* Combineren van functies: diepere ondergrond,
K&L combineren, waterwegen, particulier eigendom

* ‘nutsboom’ > bomen gebruiken voor nutsvoorzieningen

* ‘Ondergrondse leidingenstraat’ waar je leidingen in kan leggen en weghalen

* Oude K&L opruimen. Er is meer ruimte dan
men denkt
* Straatverlichting zonder kabels (zonne-energie)
* Verticale vegetatie > gevels ipv bomen

* Multi-functionele oplossingen > het combineren van functies. Bv daken: groen, energie,
wateropslag
* Technische oplossingen bv toepassingen in
wegdek

* Boren van leidingstraten om infra vaste
plaats te geven
* Pas K&L ducts toe

* Prefab K&L kokers

* Stapelen: transportnet onder, distributienet
boven ILT
* Laden auto’s via wegdek

2. Reduceer probleem door behoefte aan ruimte in ondergrond te verkleinen - Minder onder de grond
Pitch 7 - Gebruik bomen als mantelbuis/
mast
• Zo multifunctioneel als mogelijk maken: wifi,
regen, stroom, licht
• Gebruik boombunkers > goed voor waterberging + klimaatadaptatie. Daarnaast kunnen
bunkers ook gebruikmaken voor kabel- en
leidingstraten
• Kabels boven de grond
• Smart tree
• Bij vervangen duikers putten benutten voor
opslag water, ondergrondse ruimte voor
kasten, regelruimtes
• Bomen hebben veel voordelen (luchtkwaliteit,
klimaat, biodiversiteit, hittestress tegengaan).
Als we ze nog een functie kunnen geven, is
dat mooi

Pitch 10 - Telecom privé door de lucht
• Draadloos – kabels bovengronds
• Antennes hebben kabels nodig toch?
• Doen we al jaren = bewezen techniek in het
buitenland. Bescherming moet goed
• Kabels op verdiepingshoogte i.c.m. voetgangersbruggetjes (bij bv. flats, appartementencomplexen etc.)
• Samenhang met andere partijen ‘lucht’
• Gebruik van mobiel voor verzenden i.p.v. ontvangen
• Straling als je geen kabels gebruikt?
• Wifi-drones
• Voor dingen die draadloos zijn zit er toch vaak
nog veel onder de grond? Kan het echt alleen
door de lucht?
• Eerst draagvlak om gezondheidsrisico’s weg te
nemen
• Woning té goed geïsoleerd waardoor signaal
niet naar binnen kan

Pitch 11 - SMART grids (niet op piekbelasting
ontwerpen)
• Tariefdifferentiatie, flexibele tarieven
• Het is hierbij belangrijk dat we ons levensritme ook
aanpassen; school-, werktijden, etc.
• Zorg (wel) voor buffers (bv. H2)
• Van wisselstroom naar gelijkstroom (ProRail?) >
zelfde kabel > meer verhogen
• Wet regelgeving aanpassen
• PV-laadpak verhouding
• Smart stopcontact thuis
• Minigrids per wijk?

Pitch 12 - Gevels gebruiken

Pitch 18 - Gebruik het dak

Pitch 19 – groen niet in de grond

•
•
•
•

• Combi met kabels op dakhoogte i.p.v. in de
ondergrond
• Ga nog hoger: gebruik de lucht (ook handig als
waterniveau stijgt)
• Multifunctionele dakpan; ev/electra/warmte/
opslag e+g/antenne telecom
• Op het dak: opslag water/groen/zonnepanelen

• Groene gevels
• En ook op het dak
• Versterken biodiversiteit moet altijd worden
meegedacht + meegedaan
• Natuurinclusief bouwen
• Reduceert ruimte nodig in riool
• Beperk vraag in: verwarming, airconditioning,
waterberging

En daken? En kruipruimtes?
Gevels gebruiken voor groen en waterberging?
Alles onder de woningen aanleggen
Gebruik de bebouwing: gevels, dak, constructie, technische installaties
• Gecombineerde dakgoten
• Duitse uitvinding; glazen gevels combineren
met zonnepanelen/waterberging en verdamping tegen hittestress
• Als je dit al met een paar kabels doet, kan dit
een groot verschil maken in de ondergrond

Ook genoemd in deze categorie:
* Wifi-drones

* De hoogte in; verbindingen boven maaiveld

* Dekking antennes check bij hoogbouw (± 30m):
anders gelijk meenemen kabelladders, reserveren
technische ruimtes
* Bekijk het integraal; wat heb je nodig (aan
ruimte voor K&L, waterberging, voorzieningen) en
wat moet ondergronds, wat bovengronds, en wat
kan buiten (Boot)
* Nieuwbouw t/m maaiveld!

* Begin ruimte te maken door alle overbodige en
verouderde of niet gebruikte infrastructuren te
verwijderen. Creëer zo ruimte voor een gezamenlijke vervangingsopgave. Is infrastructuur onder
water aan te brengen in goot of tunnelsystemen
(Socchnel)

* De pieken afvlakken zodat we kleiner kunnen
dimensioneren (school-, kantoortijden)
* Minder schaamgroen, grote bomen. Kwaliteit ipv
kwantiteit

* Aan de voorkant kritisch kijken naar wat er
nodig is. Niet alle opties open houden met name
bij energietransitie/omgevingswet
* Veel wijken met rijtjeshuizen dus DOOR DE
DAKGOOT! Algemeen: NIET door de grond

* Geen groen meer in de
grond maar op de grond
in bakken etc.

* Meer leefruimte creeren
geeft ruimte ondergronds +
groene invulling bovengronds

* Niet alles oplossen in openbare ruimte. Deel boven/onder bebouwing
* Maak bebouwing zelfvoorzienend > geen aanen afvoer meer voor E, DW, afval, warmte

* Omdenken op wijkniveau. Doelstelling: halveren
van wat nu in de straten ligt

* Riool zoveel mogelijk vervangen door groen, de
ruimte die vrijkomt is voor alle overige functies
* Wet- & regelgeving even ‘buitenspel’

* Logistieke beweging. Weg van het maaiveld. Geen
auto’s, koeriers ed meer in de straat
* Verkeer & infra (K&L) in de lucht, of dieper in
de ondergrond

* Groen op daken ipv stoepen reduceert beroep op
riool > creëert ruimte
* Less is more: minder warmte minder elektra >
warme truien + vroeg naar bed

3. Zelfvoorzienende wijken
Pitch 1 - Gebouw zelfvoorzienend

Pitch 3 - Kleinschalig infra per wijk

Pitch 4 - Wijk of straat zelfvoorzienend

• Gebruik (GIS-)data om planning en keuzes te
maken
• Maak gebouwen en infra drijvend in het grondwater
• Opslag voor data, water, elektriciteit per buis +
organiseren back-up!
• Buren helpen elkaar > wijk
• Wijk tot 100 mensen, werkt ook voor grote gebouwen
• Beheer in handen van nutsbedrijven, professioneel
i.p.v. privé (wel aanpakken businessmodel + inspelen op de klant)
• Energievoorziening per woning . per woonblok .
gezamenlijke opslag
• Denk ‘circulair’: ‘afval’ = grondstof, restwarmte,
elektriciteit
• Zelfvoorzienend op welk gebied? Electra, water of
helemaal? Ook riolering o.i.d.?
• Data komt van datacenters, hoofdverbinding?

• Duidelijk scheiden transport en distributie –
ook in het verkeer
• Bundel de hoofdinfra aan de buitenzijde van je
smartgrid
• Nuts + telecomkasten combineren
• Ring van nutskasten om vol (dorps)centrum
heen i.p.v. centrum nog voller maken
• ‘Clusteren’ van woningen tot eenheden met
circulaire systemen (e, w, etc.)
• De wijk(energie)centrale: diverse bronnen,
buffering en opwekking lokaal, gebouwde
omgeving voorzien van stroom/warmte en
duurzaam gas, (drink)waterbeheer, opladen
wijk deelauto’s (biomethanol?), afval, lokaal
logistiek knooppunt (doel verkeer uit de wijk)
• Voorwaarde: 24/7 toegankelijk om storingen
op te lossen

• Rol woningcorporaties
• Geef netbeheerders een rol – warmte, stroom,
H2
• Zomerwarmte wegdek opslaan in de bodem
voor gebruik in winter
• Praat met bewoners!
• Sowieso buffering (dag/seizoen) van warmte/
moleculen in dakpannen gaan organiseren
• Beperk de macht van nuts (1 publieke voorziening voor alle nuts?)
• Draagvlak > samen met meerdere instanties
en functies
• Regen > piek windenergie > water omhoog
pompen in toren

Ook genoemd in deze categorie:
* De pieken afvlakken zodat we kleiner kunnen dimensioneren
(school-, kantoortijden)
* Bomen in boombunkers met voorzieningen voor telecom
* Bestaande infra gebruiken voor telecom

* Stadsverwarmingsnet in complex > 200. Woningen plat dak:
bovenop dak.
* Woningen/panden zelfvoorzienend maken
* Offgrid – alles stand alone

* Lokale initiatieven gebruiken om netwerken te ontlasten
* Hemelwater minder in riool, eerder rechtstreeks op
oppervlaktewater lozen (Breda)

* Complexiteitsreductie door lokale productie van warmte/koude
elektra (bv groeps wko/solar) (Andres Meyer)

* 1 blokaansluiting ipv individuele huisaansluitingen (terugdringen
aantal leidingen in de straat)
* Lantaarnpaal als laadpaal + 5G antenne

* Robot door mantelbuis/kabeltracé voor oplossen storingen/
reparatie

* Keuze warmte, elektra of internet + batterij voor warmte per
wijk
* Zelf voorzien. Optimale zonneopslag. Behapbare grits
* Eigen waterpomp

* Wind – zon – waterstof?Energie-onafhankelijk –
zelfvoorzienend per woonblok – 1 aanvoer? Waterrecycling per
huizenblok – 1 aanvoer
* Zoveel mogelijk oplossing per cluster en clusters aansluiten op
stedelijke infra
* Regenwaterrioolloze wijk > aan oppervlak bergen, afvoeren,
infilteren in ondergrond
* Alles lokaal oplossen wijk/gebiedsgericht

4. Werkwijze/ slimmere uitvoering gericht op bv. goedkoper, minder hinder
Pitch 22 - Oude buizen, mantelbuis
•
•
•
•
•
•
•
•

Zoveel mogelijk in mantelbuis
1 meter = €1
Lining-technieken inzetten
Graafwerkzaamheden beperken t.h.v. bomen d.m.v. relinen
Goede registratie noodzakelijk
Bij kunnen bij storingen
Afgeleid: bij vervanging oud riool/water meteen integrale oplossingen alle nuts
Creeer ‘oude buizen’ door ze overbodig te maken: afkoppelen regenwater (waar mogelijk) > p-riool beschikbaar

Ook genoemd in deze categorie:
* Innovatie in wegverhouding waardoor er meer ruimte in de ondergrond
ontstaat
* Nieuwe soort bomen met heel weinig wortels
* Meer standaard profiel

* Investeren in intelligente adaptieve netten

* Proces van uitvoering; werkwijze slimmer/goedkoper/
minder hinder
* Categoriseer wijken obv type woning > zelfvoorzienend / energievragend > leg dat vast
* Wettelijk verbod op kabels en leidingen ‘los’ in
de ondergrond
* Ondergrond Amsterdam is (deels) water. Er
komt meer waterdruk van onder, er komt
meer water ineens van boven. Dus: we gaan
drijvende infra in A’dam toepassen. Methodiek: 1 week iedereen weg uit de straat/wijk,
uitgraven, caissons invaren, aansluitingen
koppelen, iedereen weer erin

* Elk netwerk is anders opgebouwd qua transport & distributie. Standaardiseer waar
transport de stad binnen komt en distribueer
vanaf dezelfde punten. Dit zorgt voor gelijkmatige vermazing, en dus minder conflicten

* Dubbel functies creëren. Probeer niet alleen vanuit K&L te denken, maak een soort bestemmingsplan onder grond. Dus koppel de thema’s die we
hebben aan elkaar. Dus bijvoorbeeld klimaatadaptatie met K&L; bomen en leidingen samen pakken.

* Gebruik verouderde gemengde riolering als mantelbuis voor
nieuwe K&L

* Standaardiseren van oplossingen: op basis van ervaring/best practices

* Maatwerk thv bomen: gestuurd boren en relinen ipv graven. Toezicht
* Opruimen loze leidingen & kabels

* In zones straten tijdelijk leeg; bewoners tijdelijke woning. Opnieuw leidingstraten neerleggen; data, telecom, media, draadloos (BB leidingen) > hergebruik (water, riool, gas)
* Gebruik maken van huidige leidingen

* Maak alles voor korte termijn, tijdelijk. De ontwikkelingen gaan snel > vervang/vernieuw < 15 jr. en
stop niets onder de grond. Combineer dat met een ‘eeuwige ruggengraat’ waarin alles wordt gecombineerd.
* Bij nieuwbouw toestaan van centrale aansluitingen en doorgaande K&L
* Voorgeprinte kabelgoten incl leidingen, bv met 3D-printer

* Alle telecom van huishoudens door de luchtnetwerken worden nu naast elkaar aangelegd. Dit kost
veel ruimte. Leg netwerken boven elkaar, dus verticaal ipv horizontaal (modulair)

5. Regie/governance/ regelgeving
Pitch 9 - Ontwerpen via algoritmen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bovengronds + ondergronds > totaalconcept/systeem
Diverse scenario’s (historie + toekomst)
Ontwerp en analyseer in 4D (3D + tijd)
Geef ranvoorwaarden mee > meerdere partijen samen bepalen
Wie heeft de regie / computers / data > universiteit
‘Als je informatie deelt, weeg je mee … en anders heb je 15 jaar het nakijken’
Opdracht voor studenten: ontwerp algoritmen voor ‘optimale’ vervangingsstratgie
Gebruik algoritme om de vraag te reduceren! En ook verrijken!
Proces in de techniek: maak per straat, laan, wijk, ontsluitingsweg een technische tekening (dwarsdoorsnede) en deel deze opnieuw in met alle partijen. En pak de kansen van
de renovatieopgaven en maatschappelijke opgaven (Floriaan Alfrink)
• Inclusief toepassen grondradar (Sander v.d. Heijden)
• Toepassen ‘big data’ + smart software voor stimulatie, ontwerp (4D), aanleg (integrale
oplossingen), gebruik (afstemmen vraag/aanbod, flexibele/adoptieve capaciteit),
beheer ... van ondergrondse infra, ecosystemen, etc.

Ook genoemd in deze categorie:
* Masterplan + BP voor ondergrond draagt bij aan prioritering gebruik

* Structuurvisie ondergrond. Beleid maken > projecten toetsen
* Ieder individu max w/hr energie

* Landelijke richtlijnen ontwikkelen voor beleid/toolbox ondergrond
* Planning & proces over meerdere partijen/belangen
* Kikkers mogen niet uit de kruiwagen

* Drukte vraagt om ordening > wat er al ligt wordt belemmering > laat dat
los > begin blanco
* Regionale nutsbedrijven multi-utility bedrijven (G + E + W +D +R +W)

* Minder administratie zodat gemeente zich echt kan focussen op coordinerende
taak (telecom wet). Jaarlijkse instemming (samen voorwaarden bepalen). Vervolgens op meldingen, zo ligt de focus niet meer op randzaken/administratie
* Ruimteplanner = software voor slimme ruimtelijke planning van wegopbrekingen
* Zorgt voor optimalisatie assetmanagement, minimalisatie verkeershinder

* Ruimtelijke ordening en planvorming samen met alle ruimtelijke stakeholders
(netten, natuur, afval, mobiliteit etc)
* 1 leidingbeheerder

* Multifunctionele leidingen

* Maak de gemeente weer de baas van de ondergrond. Doorzetten ipv polder-overleg

* Ontwerprichtlijnen heroverwegen waardoor gemiddeld een kleinere capaciteit nodig is
* Bewoners eigenaarschap geven
* Ondergronds bestemmingsplan

* Meer integrale oplossingen; integraal aanbesteden
* Lokale opslag en regelgeving aanpassen
* Meer autoriteit aan gemeentes

* Nationaliseren van het telecombeheer
* ProRail onderdeel Tennet

* Trajectaanpak. Onder regie van wegbeheerder: integraal in afstemming, lagere kosten, minder hinder
proces door slim plannen
* minder administratie; 1 x per jaar samen afstemmen

* A’dam kadeproject = voorbeeld. Vraagstuk in markt neerleggen, met marktpartijen integrale oplossing
uitdenken. Gemeente neem verantwoordelijkheid (heeft doorzettingsmacht)
* Integraal aanbesteden, niet ieder voor zich. Iedere netbeheerder heeft nu zijn eigen contracten.

6. Informatie/data
Pitch 5 - Eerst bepalen wat er echt ligt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een gezamenlijke database met alle (3D) X Y Z coordinaten van alle ondergrondse infra
Alles wat niet op de database staat, wordt niet meegenomen in projecten. Bij schade is asseteigenaar verantwoordelijk
Wie niet meldt betaalt
Sonartechniek door huidige K&L-tracés
Bij integraal project de ondergrond opschonen en herschikken
Voorwaarde voor goed ontwerp
Meldplicht bij graven van proefsleuven en vastgestelde K&L
Verspilde moeite! Gebruik de tijd en het geld om in 1x alles op te ruimen en meteen nieuw aan te leggen!
Leg tunnel aan: aanpasbaar/toegankelijk, wegdek (= dak), 5G in dak, warmte in dak, kweek gewas (onder
gecontroleerde omstandigheden) > ondergrondse ‘boerderij’
Is en blijft een momentopname. Wat te doen met de opgedane informatie
Gebruik machine learning en combinatie van allerlei databronnen om tot voorspellend algoritme verplaatsing K&L door bv. zetting te voorspellen
Ontwikkel een economisch mechanisme dat bedrijven overtuigt gegevens te delen
Integreer functies
Gebruik 3D CSM (conceptual site model)
D.m.v. 3D de ondergrond in beeld brengen. Betrouwbare data is essentieel. Juiste ontwerpbeslissingen
maken. 3D kan je maar op 1 manier interpreteren

Ook genoemd in deze categorie:
* X Y Z coördinaat voor alle ondergrondse infra vastleggen in nationale database

* Koppelen grondradar met algoritme > doorvertalen naar prefab constructie element

* Slim benutten open & gesloten data-analysetools: centrale informatievoorziening voor alle betrokken
partijen, gebruik machine learning om verplaatste kabels op te sporen, benutten GIS voor integraal
aanpakken van gebied (transitie, lokaal proces)
* Eerst inzicht in wat er is, dan pas nieuw
* Gecombineerde datakabel
* BIM 3D

* Data netwerken groeperen met een centrale netbeheerder < aantal kabels!
* Keuze maken van systemen

* Breng goed in kaart (3D) wat je hebt voor een optimaal proces en visualisatie voor betrokkenen
* Computer simulatie laten maken van mogelijke indelingen

* Minder oen vragen. Bodemonderzoek > in nieuwbouw 1 x voor alle partijen

7. Financiering
Geen pitches

Wel genoemd in deze categorie:
* Neem drinkwater mee als financier
van alle transities

* Fonds voor ongelijktijdige aanleg en vervanging K&L
* Financiering van/door de overheid van
‘onrendabele’ investeringen met maatschappelijk nut

* Infra financiering door derden (meer
geld beschikbaar, centrale regie, sneller,
efficiënter)

8. Overig
Pitch 15 - Maak ruimte
•
•
•
•

Sloop huizen voor tracés
Sloop de niet in bedrijf zijnde en weesleidingen er dan uit
Kruipruimtes
Bedrijfsterreinen uit binnenstad plaatsen > herbestemmen
oude panden voor wonen en recreatie
• Creëer multifunctionaliteit ipv monocultuur
• Leg kabels onder bebouwde ruimte

Ook genoemd in deze categorie:
* Laat kunstenaars en kinderen meedenken
* Meer vrouwen! (zachtere benadering)

* Privatiseringen terugdraaien, maatschappelijk belang!
* (Oude) woningen slopen om ruimte te maken (Havenbedrijf)

* Een goeie fik of oorlog > alles plat + nieuw

