
WELKOM BIJ VOL ONDER MAAIVELD



De agenda

13.00 uur Ontvangst

13.30 uur Opening toelichting vandaag en traject tot 17 april 

13.40 uur Innovatieronde: elk team 5 minuten 

14.30 uur Feedbackronde

16.30 uur Korte terugkoppeling

16.45 uur Napraten met borrel 
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Het proces tot het Flexival en daarna

31 januari: 
de 75% versie 

wordt 
gepresenteerd 

Februari:
De feedback 
wordt aan de 

innovatieteams 
teruggegeven. 

Maart:
Afhankelijk van 
behoefte wordt 
contact gelegd 
met anderen, of 

op andere 
manieren hulp 

geboden

Flexival op 
17 april:

Pitches op 
hoofdpodium en 
innovatiemarkt 

vervolgtraject 
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Feedback en hulp richting Flexival 
Vandaag:
De Koplopergemeenten geven feedback, daarvan worden verslagen gemaakt, 
alle informatie wordt verzameld en gaat terug naar de innovatieteams.

Tussen nu en 17 april:
De innovatieteams: Het plan van aanpak definitief maken (insturen eerste week 
april), de feedback is verwerkt en er ligt een scherp plan. Voor het Flexival is een 
pitch voorbereid van 2 (?) minuten en is er materiaal voor de innovatiemarkt 
gemaakt. Neem in de voorbereidingen mee wat je tijdens die innovatiemarkt wilt 
halen. Aanleveren eerste week april. 

De Bouwcampus en het COB: Kunnen helpen met de inhoud door inzet van Wil 
Kovacs, met communicatie via Nieuwsbrieven, en betrekken experts vanuit de  
netwerken en helpen met leggen van contacten. We kunnen ondersteunen bij het 
proces of met vergaderruimtes. We kunnen helpen de plannen aan te scherpen, 
met de pitches en het materiaal voor de innovatiemarkt evenals tussentijdse  
feedback en hulp. 

Februari e
n maart 



Flexival 17 april 2020 samen met 

Vorig jaar: Common ground voor ondergrondse infra 
Kennisarena  

Vorig jaar: Koplopergemeenten met inpassingsvraagstuk
7 innovatieteams met oplossingen 

Op het hoofdpodium: 
Pitches van alle innovaties

Elders in het programma: 
De innovatiemarkt van de 7 
ideeën waarbij de gasten langs 
de innovaties trekken. 



Na het Flexival

De Kennisarena

Opschaling 
oplossingen 

Stageplekken 
voor studenten

Kennisbank

Website met 
informatie 

Communicatie 
structuur 

Vast netwerk 

Common 
ground

Ervaring met 
kennisprojecten 

Vraagstukken die 
opgelost moeten 

worden

Proeftuinen

De maand van 
de ondergrond 

Oplossingen 
doorontwikkelen

Samenwerking 
met markt

Praktijkgericht 
programma

Samenwerking 
met 

netbeheerders



De Pitches

13.45 uur Schaalbare experimenten
13.50 uur Distributie-etagère
13.55 uur Denk anders, denk dieper
14.00 uur Zelfvoorzienende wijken en buurten
14.05 uur Ontwerpen via algoritmen
14.10 uur Gebruik kades en grachten
14.15 uur Biomimicry



Schaalbare 
experimenten
Bijeenkomst 31 januari 2020

Delft - Bouwcampus

Wat doen de 
Netbeheerders?



Vol onder maaiveld
verticaal k&l systeem



Verticaal kabels en leidingen systeem

Pieter van Leeuwen
Stadsingenieurs

Evolutie van kabels & leidingen
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Projectplan Verticaal K&L systeem
Deelnemers in de werkgroep:

• Netbeheerders

• Alliander

• Dunea

• Tennet

• Vattenfall

• KPN

• VodafoneZiggo

• SLIB

• Gemeenten (GPKL)

• NEN commissie

• Ingenieursbureaus

• Aannemers Techniek Nederland

Doel

§ Uitwerken technisch concept 

tot haalbaar en in de praktijk 

implementeerbaar systeem.

§ Eenvoudig, betaalbaar, praktisch 

toepasbaar alternatief.

§ In beeld brengen hoe het VKLS kan 

worden toegepast:

§ onder welke omstandigheden 

§ in welke situaties 

§ welke combinaties van K&L 

 

 
Horizontale ordening van K&L (volgens NEN 7171) Leidingentunnel 
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Projectplan
met commitment van

alle deelnemende partijen

in de werkgroep

manuren gem. tarief kosten

   Fase 1: Uitwerken VKLS 800 88.000€           50.000€        138.000€         
      Basisgegevens 80 110 8.800€             5.000€          13.800€           
      PvE VKLS 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Combinaties 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Technische uitwerking 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Organisatie en financiën 160 110 17.600€           10.000€        27.600€           
      Pilot zoeken incl. financiering 80 110 8.800€             5.000€          13.800€           

   Fase 2: Pilot PM PM PM PM
      Proefopstelling(en) PM PM PM PM
      Voorbereiden PM PM PM PM
      Uitvoeren PM PM PM PM
      Evaluatie PM PM PM PM

Project-inspanning 
(uitvoeren werkzaamheden werkpakketten)
(dus excl. inbreng in werkgroep + stuurgroep)

Out-of-
pocket 
kosten

Totale 
kosten

Wat hebben we gedaan na 1 november:
§ Presentatie netbeheerders Leiden
§ Informeren GPKL
§ Presentatie NEN 7171 commissie
§ Presentatie Techniek Nederland
§ Twee bijeenkomsten werkgroep 16 

pers.
§ Deelname alle netbeheerders 

werkgroep 
§ Opstellen gezamenlijk projectplan

NU: Dekking zoeken met COB
• Subsidie Rijk / Provincies
• Netbeheerders
• Gemeenten
• Aannemers
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Innovatie 4 - Zelfvoorzienende wijken en buurten
De grote gemeentelijke opgaven
Zelfvoorzienende wijken en buurten geven antwoord

1. Klimaatneutraal
• Lokale oplossing (opwekking & buffering)
• Lokaal piekvermogen
• Niet gehinderd door wet- en regelgeving

2. Klimaatbestendig
• Op eigen terrein opvang en hergebruik van hemelwater (huis)
• Wateropvang als openbare recreatievoorziening (buurt)

• realisatie en exploitatie kosten samenvoegen
• berekenen netto contante waarde
• model validatie

• Partijen samen aan de knoppen
• transparant afstemmen 

3. Voldoende ruimte voor kabels en leidingen en gemeentelijke wensen
• Zelfvoorzienende locatie vereist minder kabels en leidingen
• Langer gebruik huidige infra (>afschrijvingstermijn)



Ontwerpen met algoritmen



Ondergrondse infra 
in binnensteden & kades
Stappen om het eenvoudiger te maken 

Vol onder Maaiveld  31 januari 
2020



Waarom is dit belangrijk

Historische kades zijn een financiële tijdbom 

Behoud / investering in groen voor klimaatadaptieve
binnenstad

Koppelkans vervangingsopgave riolen 

Energie transitie vraag aanpassing infrastructuur

• Aantasting leefbaarheid binnensteden door 
interventies aan wir war van leidinginfrastructuur



Voorwaarden 

Lage maatschappelijke kosten 

Verminderd hinder waardoor de leefbaarheid 
en veiligheid toenemen 

Onderdeel toekomstige maaiveld 
ontwikkelingen

Direct uitvoerbaar en overal toepasbaar



Technisch spoor 



Wie en hoe gaan we dat betalen ? 

• De visie nu: 

• Netbeheerders op basis van bestaande 
afspraken 

• Nadeelcompensatieregeling verleggen 
kabels en leidingen

• Vermindering beheer openbare ruimte en 
netbeheer 

• Investeringsfondsen voor Klimaatadaptatie 
en Energie transitie 

De input voor de 
maatschappelijke investering is 
onderdeel van ons onderzoek. 

Hoe ziet u dit als gemeenten ? 

Graag uw input. 



Klanteisen en draagvlak

1 Maart workshop 1:  Waardecreatie : van eigen belang 

naar gezamenlijk perspectief 

kansen en knelpunten ruimtelijke dynamiek 

(klimaatadaptatie, energie-transitie, leefkwaliteit)
2 April Workshop 2: van kansen en knelpunten naar oplossingen 

3 Notitie: programma van eisen voor 

ontwerpuitgangspunten

4 Presentatie 30 April 2020: laten we beginnen. In welke gemeente kunnen we een pilotproject starten? I.s.m beheerders een voorkeursvariant maken. 

Waterbedrijven

Aantal 
gemeenten

Benodigd budget voor dit traject 6.500 – 7.500



Organisatie 

Organisatie workshops: Orka-
regie

Techniek 
Ingenieursbureau Bovon, 
Aveco de Bondt, Cobra-

Adviseurs

Kennis Netwerk
CROW & TU-Delft

Klankbord
input 9 straatjes:

Ingenieursbureau Amsterdam
Gemeente Breda

Uitwerking naar 
ontwerpoplossingen 
Studenten TU-Delft





BIOMIMICRY

§ LEREN VAN 3,8 MILJARD JAAR EVOLUTIE



BIOMIMICRY

NATUURLIJKE INSPIRATIE
PLANT BLIJFT HANGEN AAN KLEDING

ANALYSE
HAAKJES VAN DE PLANT BLIJVEN 
HANGEN AAN LUSJES KLEDING

TOEPASSING
KLITTENBAND ALS SLUITMECHANISME







De feedbackronde

 Zaal 1 Zaal 2 
14.30 uur 1. Schaalbare experimenten 2. Distributie-etagère 

15.00 uur 3. Denk anders, denk dieper 4. Zelfvoorzienende wijken en buurten 

15.30 uur 5. Ontwerpen via algoritmen 6. Gebruik kades en grachten 

16.00 uur  7. Biomimicry  

 

Daarna korte terugkoppeling door Gijsbert en Wil in zaal 1, en dan…… uitblazen bij de 
borrel. 


