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Netbeheerders?



ONGOING: de innovatie

Het team ONGOING is samengesteld uit een aantal partijen, die 
samenwerken om tot werkbare en integrale oplossingen te komen voor een 
betere benutting van de ondergrond onder straten en wegen, waarbij er 
ruimte is voor:
• Waterberging onder de weg
• Gebruik ruimte onder, tussen en in bomen
• Een modulair systeem voor transport (water/gas/riool)
• Trekputten en mantelbuizen voor distributie (laag-/middenspanning / 

data)



ONGOING: het team

• Deelnemers:
• Leonie van Twisk Anteagroup
• Ivar Lafeber Sweco
• Eugène Raaijmakers PowerCast
• Serge Santoo / Willy Spanjer The Green Village
• Yvonne de Rijck Bouwend Nederland
• Harold Lever Bouwend Nederland
• René Frinks Heijmans
• Henk van der Maas Gemeente Rotterdam
• Aroen Mughal Bufferblock
• Dorian Hill Bufferblock
• Jurgen van der Heijden AT Osborne
• Laurens van Raaij Legal Infra
• Lex Halsema Bureau de Bont



ONGOING: het netwerk

• Via The Green Village hebben we contact met o.a. TU Delft, Wageningen Universiteit, Erasmus 
Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. 

• Binnen het programma Klimaatadaptatie van The Green Village zijn naast TU Delft ook de 
Haagsche Hogeschool, Hogeschool van Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hanze 
Hogeschool Groningen verbonden aan verschillende onderzoeksprojecten.

• In enkele gevallen nemen ook leerlingen van MBO scholen deel aan projecten van The Green 
Village.

• Via de Green Deal Green Village zijn er werkafspraken en korte lijnen met min BZK, EZK, I&W, 
provincie ZH, MRDH-gemeenten, netbeheerders Stedin, Alliander en Enexis en de 
Hoogheemraad/Waterschappen



ONGOING: het ontwikkelproces
een integrale benadering met betrokkenheid van alle stakeholders



ONGOING: het ontwikkelproces
via het experiment opschalen naar pilots en de grootschalige praktijk



ONGOING: het ontwikkelproces

Dit doen we door:

• Schaalbare en modulaire techniek
• Kleinschalig en experimenteel bouwen, testen en demonstreren bij The Green 

Village

• Een actiegericht team met deelnemers uit de gehele (technische) keten
• Gezamenlijke en integrale ontwikkeling, dus ook de ‘niet-technische’ 

ontwikkeling van de innovatie (financieel-economisch / juridisch / governance / 
etc.)

• Vroegtijdige participatie van kennisinstellingen en overheden, waardoor 
versnelde beleidsontwikkeling en marktacceptatie



ONGOING: hoe ziet het eruit?



ONGOING: de maatschappelijke waarde

• Aantrekkelijke totale maatschappelijke kosten-baten verhouding
• door klimaatadaptieve ‘meekoppelkansen’ (waterberging onder de weg)
• minder hinder en overlast bij aanleg, onderhoud en beheer

• Relatief laag investeringsniveau vanwege 
• efficiënte onderzoeksopzet en opschalingsproces
• eenvoudig modulair ontwerp op basis van meerdere bestaande en bewezen, maar 

nu geïntegreerde technieken

• Snel en zichtbaar resultaat door innovatie op A-locatie
• betrouwbaarheid van onderzoek en innovatie bij The Green Village
• fysieke demonstratie vergroot geloofwaardigheid bij bestuurders en beslissers



ONGOING: de belanghebbende partijen

• Lokale en regionale overheden

• Netbeheerders en waterschappen

• Bewoners (minder hinder / klimaatadaptief)

• Bouwers en grondroerders



ONGOING: de financiering

• Eerste voorzichtige inschatting (wordt nader uitgewerkt voor het Flexival)

• T.b.v. een eerste proefopstelling in The Green Village, implementatie en 
onderzoek:

• 2020 ca. € 100.000
• 2021 ca. € 150.000

• Onderdeel van de verdere uitwerking is ook onderzoek naar mogelijke 
funding



ONGOING: de planning

• Eind Juni 2020: inrichting proeftuin in The Green Village

• Najaar 2020: eerste presentaties en gesprekken met geïnteresseerde 
gemeenten als ‘launching customer’

• 2021: uitrol eerste pilotprojecten 



ONGOING: het vervolgproces

• Werksessie(s) met alle deelnemers ONGOING ter voorbereiding 
presentatie op het Flexival


